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1 Empregos Dignos para os Jovens – a iniciativa global para a ação

1.1	 Objetivo

Empregos Dignos para os Jovens é a iniciativa global que visa reforçar a ação e o impacto no 
domínio do emprego jovem, ao abrigo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Lançada em 2016 com o aval dos diretores executivos das Nações Unidas, a iniciativa Empregos 
Dignos para os Jovens é uma plataforma única a partir da qual os parceiros podem abordar a 
fragmentação e catalisar ações eficazes, inovadoras e baseadas em evidências a nível nacional 
e regional.

1.2	 Parceiros

A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens reúne os recursos e a experiência de múltiplos 
parceiros, tendo em vista a criação de ligações que maximizem a eficácia dos investimentos no 
emprego jovem. A iniciativa reconhece o importante papel de governos, parceiros sociais, do 
Sistema das Nações Unidas, dos jovens e da sociedade civil, do setor privado, das instituições 
regionais, dos parlamentares, das fundações, do meio académico e dos meios de comunicação 
social na promoção de empregos dignos para os jovens. Os parceiros da iniciativa Empregos 
Dignos para os Jovens subscrevem 15 princípios orientadores, que guiam as suas ações e os seus 
investimentos no emprego jovem.

1.3	 Estratégia

Construir uma aliança estratégica para sensibilizar, garantir a convergência política, 
estimular o pensamento inovador e mobilizar recursos

Reforçar a ação com base em evidências e o impacto em oito temas prioritários, em 
linha com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

Partilhar e aplicar conhecimentos através da recolha, análise e partilha de boas 
práticas, colocando ênfase nas abordagens inovadoras e facilitando a aprendizagem

Mobilizar recursos através da obtenção de compromissos de alto nível com 
intervenientes a nível nacional, regional e internacional

1.4	 Prioridades	para	a	ação

Oito temas prioritários para fazer a diferença nas vidas dos jovens de ambos os sexos– e no 
nosso mundo. Os planos temáticos identificam as áreas de maior ação e impacto nos empregos 
dignos.
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rural
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2 Por que razão é necessária uma ação
As alterações climáticas são um dos desafios que definem o nosso tempo. Trata-se de uma 
questão de desenvolvimento transversal que afeta todos os aspetos do desenvolvimento 
sustentável.1 Os efeitos das alterações climáticas agravam os atuais conflitos económicos, 
políticos e humanitários e afetam o desenvolvimento humano em todas as partes do mundo. Tais 
efeitos incluem uma degradação lenta, progressiva e cumulativa do ambiente e um aumento dos 
fenómenos meteorológicos extremos. São particularmente evidentes em atividades dependentes 
do clima, como a agricultura e o turismo, onde as estratégias de adaptação e mitigação implicam 
custos significativos, tanto para o setor privado como para o setor público. Por conseguinte, são 
necessários ajustamentos urgentes e importantes para promover padrões de produção e de 
consumo mais sustentáveis e para melhorar a gestão e a reabilitação dos recursos naturais.

Os jovens são particularmente vulneráveis ao impacto das alterações climáticas no mundo 
do trabalho. A maioria dos 1,2 mil milhões de jovens do mundo com idades compreendidas 
entre os 15 e os 24 anos vive em países em desenvolvimento, em áreas onde a dependência dos 
recursos naturais e a pobreza persistente se cruzam.2,3 Mais de 160 milhões de jovens trabalham, 
mas vivem na pobreza. Esses jovens de ambos os sexos trabalham, na sua maioria, nos setores 
ameaçados pela utilização excessiva dos recursos naturais e pelas alterações climáticas, como a 
agricultura, a silvicultura e a pesca. A utilização excessiva dos recursos naturais e as alterações 
climáticas aceleradas podem levar a perdas maciças, tanto nas empresas rurais e urbanas como 
nos mercados de trabalho, a acelerar ainda mais a migração das zonas rurais e, em última análise, 
ameaçam os meios de subsistência de jovens de ambos os sexos.4

As alterações climáticas e a crise do emprego jovem estão estreitamente ligadas. Na verdade, 
devem ser abordadas em conjunto para que se realize uma transição justa para uma economia 
com um baixo índice de produção de carbono, ambiental e socialmente sustentável, que conduza 
a mais e melhores oportunidades de trabalho.5 A «economia verde» é um caminho promissor – 
uma economia que resulta num bem-estar humano melhorado e na equidade social, reduzindo 
significativamente os riscos ambientais e a escassez de recursos, e que visa o desenvolvimento 
sustentável sem degradar o ambiente. Tornar a economia mais respeitadora do ambiente implica 
investimentos em tecnologia, energia, edifícios e infraestruturas de forma sustentável e terá um 
impacto significativo no mundo do trabalho, conduzindo à criação e modernização de postos 
de trabalho.6 Nomeadamente, envolve jovens de ambos os sexos como agentes da mudança, 
que estão cada vez mais preocupados com as questões ambientais e reconhecem o papel 
fundamental que podem desempenhar no processo de transição para economias verdes. 

Tornar a economia mais verde não se traduz automaticamente em empregos dignos para os 
jovens. Com quadros políticos e de planeamento coerentes, claros e orientados para o futuro, as 
economias verdes podem ser concebidas para beneficiar as mulheres e os homens ao longo do 
tempo, aumentando simultaneamente o acesso às oportunidades económicas de forma a reduzir 
as desigualdades e a promover o bem-estar social. No entanto, isso exigirá trabalho.7 Os jovens 
podem enfrentar desafios substanciais no acesso às oportunidades económicas e de emprego na 
economia verde. Setores como a energia, a indústria e as infraestruturas exigem frequentemente 
certos níveis de educação e competências que podem não ser facilmente acessíveis aos jovens. 

1 UNDP (2016). Scaling Up Climate Action to Achieve the SDGs. 
2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The
2017 Revision, Key Findings and Advance Tables, Working Paper No. ESA/P/WP/248.
3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The
2017 Revision, Key Findings and Advance Tables, Working Paper No. ESA/P/WP/248.
4 ILO (2013). Sustainable development, decent work and green jobs, International Labour Conference, 102nd Session.
5 ILO (2015). Decent Work, Green Jobs and the Sustainable Economy.
6 ILO (2016). Create green jobs to realize the benefits of low emission development.
7 UNDP, UNEP and UN DESA (2015). Towards Green and Inclusive Prosperity: Building green economies that deliver on
poverty reduction.
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Por outro lado, setores de mão-de-obra intensiva, como a agricultura e a construção, onde é 
relativamente fácil os jovens entrarem, tornou-se pouco atraente para eles, em grande parte 
devido às perceções negativas de que não são rentáveis.8

Embora ser jovem e mulher se tenha revelado duplamente penalizador no mercado de trabalho,9 
as alterações climáticas são suscetíveis de aumentar as desigualdades existentes entre os 
sexos. A promoção da igualdade entre homens e mulheres na transição para uma economia 
mais respeitadora do ambiente exige uma ação concertada e traz benefícios significativos para 
a eficiência económica, a equidade social e a sustentabilidade ambiental.

É necessária uma ação coordenada para que as economias verdes criem mais e melhores 
oportunidades de emprego para os jovens de ambos os sexos. Tendo em conta os desafios 
específicos que os jovens enfrentam hoje, a criação de empregos verdes para os jovens deve 
envolver um esforço coordenado e multifacetado. Embora as pressões crescentes sobre o 
abastecimento alimentar futuro apresentem oportunidades claras para a criação de empregos 
sustentáveis no setor agrícola para os jovens desempregados , em particular, de zonas rurais 
ou para a criação de postos de trabalho em emprego intensivo, para os jovens pouco ou 
semiqualificados em diferentes setores, é necessária uma abordagem mais sistémica para tornar 
estas abordagens e certos setores suficientemente atraentes para eles.

A criação de empregos verdes em setores económicos com as maiores emissões de gases 
antropogénicos com efeito de estufa – nomeadamente a energia, a silvicultura, a agricultura e 
os transportes10 – em conjunto com estratégias de mitigação e adaptação pode contribuir para 
reduzir os efeitos negativos das alterações climáticas, a pobreza urbana e rural e o desemprego. 
Se for bem gerido, o crescimento verde pode proporcionar uma oportunidade para satisfazer 
as necessidades de emprego jovem, preservando simultaneamente o ambiente e tornando as 
economias mais resistentes às alterações climáticas.

3 Evidências e inovações

3.1	 O	que	funciona	na	promoção	de	empregos	verdes	para	os	jovens

A transição para a economia verde pode gerar até 60 milhões de empregos adicionais, a 
nível mundial, até 2030.11 Mais concretamente, as políticas e os investimentos em atividades 
económicas como a produção de energia renovável ou a agricultura biológica têm demonstrado 
possuir um forte potencial para a criação de emprego no futuro.

3.1.1 Energia e infraestruturas

As energias renováveis têm um grande potencial para a criação de empregos verdes para os jovens. 
Em 2016, a energia renovável empregava cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo – um 
aumento contínuo em relação ao número de empregos relatados no ano anterior.12 Um estudo 
recente efetuado no Médio Oriente e no Norte de África concluiu que, por nível de investimento, 
o setor tende a ser menos intensivo em mão-de-obra, mas que quando os investimentos em 
energia renovável são feitos em conjunto com os de outros setores de infraestruturas através 
de abordagens de emprego intensivo, como a construção, transportes e saneamento, em que 
a energia renovável tem um contributo fundamental, é possível obter maiores resultados em 

8 FIDA (2016). Why are rural youth leaving farming?, http://www.un.org/youthenvoy/2016/04/why-are-rural-youth- leaving-farming/.
9 S. Elder e S. Kring (2016). Young and female – a double strike? Gender analysis of school-to-work transition surveys in 32 developing 
economies (Genebra, Organização Internacional do Trabalho).
10 IPCC (2014). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/.
11 OIT (2012). Working towards Sustainable Development: Opportunities for decent work and social inclusion in a green economy.
12 IRENA (2017). Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2017.

http://www.un.org/youthenvoy/2016/04/why-are-rural-youth- leaving-farming/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
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termos de emprego, a par de uma redução da pegada de carbono.13

3.1.2 Tornar a agricultura mais respeitadora do ambiente, estimular a criação de   
 emprego

Os setores verdes, como a agricultura biológica e a agricultura sustentável ou a produção 
verde, exigem mais mão-de-obra intensiva do que a produção convencional, o que permite 
obter maiores resultados em termos de emprego.14 Até 2050, prevê-se que os ganhos globais 
de emprego na agricultura através de práticas de gestão sustentável oscilem entre 362 e 630 
milhões de empregos.15 Alguns projetos de empregos verdes na agricultura demonstraram a 
possibilidade de cobrir a totalidade de empregos dignos criados através de práticas agrícolas 
ecológicas,16 que se centram na criação de emprego agrícola e não agrícola, como os postos 
de trabalho nas cadeias de abastecimento de fatores de produção, no processo pós-colheita e 
noutras operações de valor acrescentado no sistema alimentar. Estes projetos incluem também 
tecnologias inteligentes do ponto de vista climático para mitigação e adaptação às alterações 
climáticas, assegurando simultaneamente a criação de um número adequado de empregos 
verdes para agricultores vulneráveis, como mulheres, jovens e pequenos agricultores.

As práticas promissoras incluem também projetos que contribuíram para empregos verdes 
para os jovens, facilitando atividades complementares geradoras de rendimentos. Os dados 
provenientes do Afeganistão mostram um aumento do emprego produtivo entre os jovens 
agricultores através da comercialização do composto dos resíduos de galinha para conversão 
em fertilizante orgânico. Esta atividade permitiu aos jovens criadores de galinhas gerar mais 
rendimentos e gerir melhor o controlo das doenças, através de instalações mais limpas. Significou 
também para os agricultores da zona o acesso a fatores de produção biológicos.17

3.1.3 Um ambiente propício, serviços de apoio às empresas e diálogo social

A criação de um ambiente propício e a prestação de serviços adequados de apoio às empresas 
é uma combinação eficaz para apoiar o empreendedorismo dos jovens e o autoemprego 
na economia verde. Os modelos de intervenção desenvolvidos através de programas como 
a Partnership for Action on Green Economy (PAGE)18 (Parceria para a Ação em matéria de 
Economia Verde) demonstram que uma combinação entre um ambiente favorável às políticas, 
o desenvolvimento das competências e a promoção do empreendedorismo pode libertar o 
potencial dos jovens para criarem emprego para si próprios e para outros. O diálogo social e a 
abordagem tripartida são um meio para promover melhores salários e condições de trabalho, 
bem como a paz e a justiça social. São fatores-chave de sucesso para promover a cooperação e 
o desempenho económico, ajudando a criar um ambiente propício à realização do objetivo do 
trabalho digno para jovens de ambos os sexos.

3.1.4 Investimento intensivo em emprego para os jovens

Os sistemas de gestão das bacias hidrográficas, a conservação da água e do solo, os sistemas de 
irrigação e a proteção contra inundações que exigem emprego intensivo demonstraram reforçar 

13 M.T. Gutierrez e OIT (2016). «The impact of improved infrastructure of sanitation on economic growth and employment eneration», 
in The Water Report 2016, Relatório SIWI n.º 37 (Estocolmo, Instituto Internacional da Água de Estocolmo).
14 Worldwatch Institute em http://www.worldwatch.org/node/3975 e OIT (2012). Working towards Sustainable Development: 
Opportunities for decent work and social inclusion in a green economy.
15 FAO (2012). Green Jobs for a Revitalized Food and Agriculture Sector.
16 Por exemplo: sementeira direta; agricultura push-pull; a gestão especializada de pragas; agricultura biológica; certificação e 
marcação para uma produção orgânica e sustentável; agro-silvicultura; melhores práticas de armazenamento e manuseamento pós-
colheita; sistemas alimentares da exploração agrícola para o mercado; produção de biocombustível sustentável; ecoturismo; gestão 
sustentável da pecuária, das pescas e da aquicultura; e investigação e desenvolvimento.
17 OIT. Road to Jobs Projects in Afghanistan em http://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_428968/lang--en/index.htm.
18 PAGE é um programa conjunto estabelecido pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente, OIT, UNIDO, UNITAR e PNUD, 
atualmente em vigor em 13 países.

http://www.worldwatch.org/node/3975
http://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_428968/lang--en/index.htm
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a resiliência às alterações climáticas, criando simultaneamente postos de trabalho dignos e 
produtivos. As evidências provenientes do Haiti mostram que a combinação da ajuda humanitária 
e do desenvolvimento através de regimes de emprego intensivo conduz a resultados positivos 
no mercado de trabalho. O trabalho concentrou-se em seis micro bacias hidrográficas, fonte de 
água para mais de 320 mil habitantes, oferecendo oportunidades de emprego diretamente a 9 
mil pessoas dos quais cerca de 75 por cento eram jovens, através de atividades de mão-de-obra 
intensiva (por exemplo, florestação, valas anti erosão, reforço de pontes, desvio do curso do rio 
La Quinte, etc.).19

3.1.5 Plataformas para os Jovens

Os jovens podem ser atores críticos na transição para uma economia verde, mas é preciso que 
lhes seja concedida uma voz mais forte nas discussões globais.

A criação de conselhos consultivos para os jovens provou ser um mecanismo eficaz de acesso 
à voz dos jovens, envolvendo-os nos processos de decisão, e permitindo-lhes desenvolver os 
seus próprios planos em áreas específicas como o emprego e a capacitação. Uma 
plataforma virtual estabelece a ligação entre os conselhos e dá acesso a kits de ferramentas 
e a fóruns de discussão.20

Os portais da juventude fornecem aos jovens de ambos os sexos informações e recursos 
fundamentais sobre a educação em matéria de alterações climáticas, oportunidades de 
formação e sensibilização do público. Exemplos promissores incluem a Climate Change 
Information Network (CC:iNet), um portal na web que serve como plataforma para a 
participação pública em decisões políticas. A CC:iNet abriga o Portal da Juventude da UNFCCC,21 
que mantém informações sobre iniciativas, projetos, campanhas, ferramentas, sítios web e 
publicações de e para jovens.22 A utilização das redes sociais também se revelou eficaz no 
reforço da participação ativa dos jovens em questões relacionadas com empregos verdes.

3.2	 Quais	são	as	abordagens	inovadoras	em	matéria	de	empregos	
verdes	para	os	jovens?

3.2.1 As inovações no domínio da energia e da agricultura impulsionam a criação de 
empregos verdes para os jovens

As inovações no domínio da energia e da agricultura podem servir de motor para que mais jovens 
se envolvam no desenvolvimento de empresas agrícolas e noutras oportunidades económicas 
nas suas comunidades. Além de expandir o acesso à energia, as empresas no espaço da energia 
limpa – muitas lideradas por jovens empresários – trazem inovações que estabelecem a 
ligação entre tecnologias de informação e comunicação, acesso à energia e desenvolvimento 
agrícola. Através da utilização de sistemas bancários móveis e de pagamentos eletrónicos, as 
empresas emergentes de serviços energéticos limpos (ESCO) conseguiram superar o importante 
desafio de pagar elevados custos iniciais pelos sistemas de energia solar, permitindo que as 
prestações fossem pagas através de transferências de dinheiro por telemóvel. Além disso, foram 
desenvolvidas muitas aplicações para fornecer eletricidade através de sistemas de controlo, 
permitindo pagamentos mensais (como acontece com os sistemas ligados à rede). Ao carregar os 
telemóveis com energia solar e ao aceder à internet, os agricultores conseguem obter informações 

19 OIT. Employment-Intensive Investment in Haiti, https://www.ilo.org/global/topics/employment-intensive-investment/countries/
WCMS_329067/lang--en/index.htm.
20 USAID (2014). Youth engagement in development: Effective approaches and action-oriented recommendations for the field.
21 Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas.
22 UNICEF (2013). Youth in action on climate change: Inspirations from around the world.
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em tempo real sobre as condições meteorológicas e trocar informações sobre os seus produtos.

3.2.2 Abordagens dos sistemas de mercado para a criação sustentável de emprego

A utilização de abordagens de sistemas de mercado permite identificar e abordar as 
restrições subjacentes aos empregos verdes para os jovens. O projeto MozTrabalha, em 
Moçambique, foi lançado com o objetivo de criar oportunidades de emprego para mulheres e 
jovens através de intervenções em matéria de emprego intensivo, centradas na redução do 
impacto ambiental da produção. O projeto utiliza uma abordagem dos sistemas de mercado 
para identificar e abordar as principais restrições subjacentes ao emprego produtivo para 
as mulheres e os jovens na economia verde, para que se consigam ganhos de emprego a par 
da proteção ambiental.

3.2.3 Aumento dos lençóis freáticos e da quantidade de postos de trabalho através de 
abordagens que contemplam o emprego intensivo

As inovações na limpeza de plantas alóctones invasoras, através do Programa de 
Trabalho para a Água, são uma abordagem inovadora para promover empregos verdes para 
os jovens. O Programa Alargado de Obras Públicas (EPWP - Expanded Public Works 
Programme) na África do Sul, lançado em 2004, criou mais de um milhão de oportunidades 
de trabalho até 2008, 4,5 milhões até 2014 e visava criar mais 6 milhões de oportunidades 
de trabalho no período 2015/2019, 55 por cento das quais destinadas a jovens com idades 
compreendidas entre os 16 e os 35 anos.23 O programa Working for Water (Trabalhar para a 
Água), um programa de adaptação baseado nos ecossistemas, um dos programas ambientais 
que faz parte do EPWP, permitiu a limpeza de mais de um milhão de hectares de plantas 
alóctones invasoras, criando emprego para cerca de 20 000 pessoas marginalizadas por ano, 
das quais 20 por cento eram jovens. Os resíduos das plantas são usados para construir 
mobiliário ecológico.

3.2.4 Concentração nos setores de elevado crescimento para moldar as políticas para 
uma economia verde

Intervenções direcionadas podem criar empregos verdes para os jovens em setores 
de crescimento elevado. Ao trabalhar em setores em que já existe uma forte procura no 
mercado, e usando esta procura para tornar os ambientes políticos e empresariais mais 
ecológicos e mais favoráveis para os jovens trabalhadores, o Programa de Emprego Verde da 
Zâmbia criou mais de 2.000 empregos para os jovens no setor da construção de edifícios, 
um setor em rápido crescimento.24

4 Ação relativa aos empregos verdes para os jovens
Existem abordagens eficazes e inovadoras para criar e melhorar o emprego jovem na 
economia verde. No entanto, são necessários esforços muito maiores e mais 
abrangentes para enfrentar o desafio do emprego jovem, e para o fazer de uma forma que 
ajude a mitigar os desafios ainda mais assustadores causados pelas alterações climáticas. A 
iniciativa Empregos Dignos para a Juventude assenta na capacidade das mulheres e dos 
homens jovens para liderarem a transição para a economia verde. A estreita cooperação e 
participação das organizações de trabalhadores e de empregadores com base no diálogo 
social e na abordagem tripartida é um fator-chave de sucesso na promoção de empregos 
verdes para os jovens.

23 Departamento de Obras Públicas, Governo da África do Sul, http://www.epwp.gov.za/.
24 OIT. Programa de Emprego Verde da Zâmbia, http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/projects/africa/WCMS_209922/lang--en/
index.htm.

http://www.epwp.gov.za/
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/projects/africa/WCMS_209922/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/projects/africa/WCMS_209922/lang--en/index.htm
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4.1	 Ação	a	nível	global

A nível global, a iniciativa Empregos Digno para os Jovens centra-se na resposta à necessidade 
de um maior envolvimento dos jovens na tomada de decisões em matéria de economia verde a 
nível mundial. Implica as seguintes ações:

4.1.1 Amplificar, entre os jovens, as discussões globais sobre empregos verdes

Perseverar com a participação ativa dos jovens de ambos os sexos nos diálogos, eventos e ações 
de sensibilização a nível mundial, regional e nacional, incluindo a Assembleia das Nações Unidas 
para o Ambiente e a  Conferência Internacional do Trabalho, para fazer ouvir as vozes dos jovens 
e refleti-las na tomada de decisões em matéria de economia verde.

4.1.2 Incentivar intercâmbios com impacto nas redes sociais e em linha

 ⦁ Utilizar as plataformas existentes dirigidas aos jovens para facilitar as conversações 
sobre como integrar ainda mais os jovens de ambos os sexos na economia verde, 
bem como sobre a forma de os tornar líderes nesse âmbito.

 ⦁ Aproveitar as ferramentas das redes sociais para alcançar os jovens em todo 
o mundo e estimular entre os jovens a criação de novas redes em matéria de 
empregos verdes.

4.2	 Ação	a	nível	nacional

A nível nacional, a iniciativa Empregos Dignos para a Juventude centra-se no estímulo à criação 
de emprego para jovens mulheres e homens nos setores verdes. Implica as seguintes ações:

4.2.1 Identificar os constrangimentos de mercado para desencadear a criação de   
 emprego na economia verde

Reconhecendo que não existe uma solução única para a transição dos jovens para a economia 
verde, a iniciativa Empregos Dignos para a Juventude mobiliza e atribui recursos para a realização 
de análises de sistemas de mercado em setores e cadeias de valor específicos, com incidência 
no emprego jovem e/ou em empregos verdes. Estas análises abordam as principais funções do 
mercado, tais como serviços de desenvolvimento empresarial, formação de competências, fluxos 
de informação, regulamentação e políticas públicas. Irão alimentar a conceção de intervenções 
específicas, lideradas pelo setor privado e pelo setor público, para ajudar os jovens de ambos os 
sexos a aceder às oportunidades de emprego – como trabalhadores e como empresários – em 
setores verdes e impulsionar o seu crescimento futuro. Entre as medidas específicas contam-se 
as seguintes:

 ⦁ Realizar análises dos sistemas de mercado em setores verdes essenciais e cadeias de 
valor com elevado potencial de criação de emprego.

 ⦁ Com base em análises dos sistemas de mercado, desenvolver propostas concretas de 
intervenção e mobilizar recursos para intensificar a ação em matéria de empregos verdes 
para os jovens.

4.2.2 Incentivar o crescimento de emprego intensivo verde centrado nos jovens 

Com base nos resultados das análises de mercado, a iniciativa Empregos Dignos para a 
Juventudetrabalha com os decisores políticos nacionais nos seguintes domínios: i) identificação 
das políticas nacionais que estão a dificultar os empregos verdes para os jovens e porquê; ii) 
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argumentos económicos sobre a forma como as políticas e os programas nacionais podem ser 
adaptados para facilitar um crescimento económico mais inclusivo, mais verde e mais forte; e iii) 
uma proposta de adaptação das políticas atuais e de reforço dos programas de obras públicas 
que reduzirão o desemprego jovem, sensibilizarão os jovens trabalhadores para as questões 
e estratégias ambientais e reforçarão a economia. Entre as medidas específicas contam-se as 
seguintes:

 ⦁ Desenvolver casos de negócio específicos de cada país para adaptar as políticas e os 
programas atuais, em especial no domínio das infraestruturas de emprego intensivo 
(obras «verdes»), da energia e da produção alimentar.

 ⦁ Fomentar a colaboração com os «campeões» do setor público e privado que irão 
impulsionar os investimentos necessários e as mudanças políticas.

 ⦁ Reforçar a assistência técnica em matéria de emprego jovem e de empregos verdes a 
nível nacional, em função das necessidades dos parceiros nacionais.

4.2.3 Fomentar o desenvolvimento de competências orientadas para a procura na 
economia verde

A iniciativa Empregos Dignos para a Juventude efetua análises aprofundadas para 
compreender e suprir as lacunas de competências entre os jovens e os empregadores nos 
setores verdes e para avaliar melhor quais as competências empresariais que são exigidas 
pelo mercado. A colaboração com escolas, universidades, instituições nacionais do 
mercado de trabalho e instituições de ensino e formação técnicas e profissionais (EFTP) visa 
integrar o desenvolvimento de competências relevantes nos programas educativos.

Entre as medidas específicas contam-se as seguintes:

 ⦁ Levar a cabo inquéritos sobre o défice de competências para compreender quais as 
competências específicas que os empregadores precisam na economia verde, mas que 
os jovens de ambos os sexos normalmente não possuem. Desenvolver recomendações 
fundamentais para colmatar esse défice de competências.

 ⦁ Colaborar com os prestadores de serviços/instituições de formação nacionais que 
têm capacidade e incentivos para incorporar melhores serviços de desenvolvimento/
correspondência de competências, empreendedorismo e informação na sua atual oferta 
de serviços.

 ⦁ Reforçar a cooperação com as agências nacionais de educação para desenvolver e 
implementar um plano de integração das competências «verdes» nas escolas ou nos 
programas de aprendizagem.

 ⦁ Reforçar os sistemas nacionais de certificação para garantir a conformidade com os 
programas de formação.



Como a mudança acontece – Uma teoria simplificada da mudança

Aumento das ações de sensibilização e do diálogo sobre o papel dos jovens 
na economia verde

Crescimento inclusivo e mais sustentável em termos ambientais, concretizado por uma economia verde mais 
forte

Melhores condições 
empresariais favoráveis 
ao emprego para jovens 

na economia verde

Quadros regulamentares 
ambientais e políticos 

mais favoráveis aos 
empregos verdes para os 

jovens

Os jovens enfrentam 
menos obstáculos ao 

empreendedorismo na 
economia verde

Maior empregabilidade 
dos  jovens de ambos 
os sexos na economia 

verde

Impacto ao longo 
prazo

Impacto ao médio 
prazo

Resultados 
(Outputs)

Atividades a nível institucional Atividades a nível da empresa

Resultados 
(Outputs)

Existe um reforço do 
ambiente favorável com 

vista a proporcionar 
melhor acesso aos 
serviços relevantes

Introdução ou 
adaptação de políticas 
para facilitar a criação 
de empregos verdes 

para os jovens

Criação ou reforço de 
ligações comerciais com 

vista a promover um 
crescimento verde de 

emprego intensivo

Os principais prestadores 
de formação/ensino 
estão capacitados 

para prestar serviços 
relevantes às aos jovens

de ambos os sexos 

Criação e melhoria de empregos verdes para os jovens

Uma análise sistémica identifica os principais constrangimentos à criação de empregos verdes para os jovens em 
setores essenciais e as suas causas subjacentes, bem como as intervenções concebidas e implementadas para dar 

resposta a esses constrangimentos
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