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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.

Empregos verdes 
para os jovens

Transição dos 
jovens para a 

economia formal

Competências digitais 
para os jovens

Jovens na economia 
rural

Aprendizagens de 
qualidade

Empreendedorismo 
e autoemprego dos 

jovens

Jovens em 
profissões perigosas

Jovens em situações 
de fragilidade
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2 Por que razão é necessária uma ação
O empreendedorismo e o autoemprego oferecem oportunidades económicas para que a maior 
população mundial de jovens de sempre de ambos os sexos crie mais e melhores empregos no 
setor privado. A nível global, o setor privado impulsiona o crescimento do emprego, representando 
87 por cento do emprego total nas economias formal e informal em 2016.1 A maioria dos 1,2 
mil milhões de jovens do mundo com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos vive em 
economias em desenvolvimento2,  onde as pequenas e médias empresas (PME) representam 52 
por cento do emprego total. As PME e as empresas jovens são muitas vezes mais dinâmicas do 
que as grandes empresas, no que diz respeito ao crescimento do emprego.3 No entanto, com 
um número crescente de jovens a entrar no mercado de trabalho e oportunidades limitadas de 
criação de emprego, o desemprego e o desinvestimento ameaçam o desenvolvimento sustentável 
e a estabilidade social, podendo levar as pessoas a migrar em busca de emprego. Com efeito, 
os números relativos ao desemprego subestimam a verdadeira dimensão dos desafios no 
mercado de trabalho para os jovens. Mais de 160 milhões de jovens nos países emergentes e 
em desenvolvimento trabalham, mas vivem numa situação de pobreza extrema ou moderada.4 
Quando os jovens adquirem as competências e as oportunidades económicas para realizar o seu 
potencial, este dividendo demográfico pode ajudar a estimular a criação de emprego liderada 
pelos jovens.

Libertar o potencial dos jovens de ambos os sexos como motores da criação de emprego e do 
crescimento económico é não só desejável, mas também fundamental para o desenvolvimento 
sustentável. Os jovens empresários são mais ativos em setores de elevado crescimento e 
mais suscetíveis de contratarem outros jovens trabalhadores e de lhes pagarem salários 
mais elevados do que as empresas mais antigas.5 As empresas lideradas pelos jovens podem 
gerar um impulso significativo para a criação de emprego, dado que as empresas em fase de 
arranque representam até 50 por cento dos novos empregos criados, e os jovens empresários 
empregam principalmente os seus pares.6 Os jovens apresentam níveis de empreendedorismo 
significativamente mais elevados do que os adultos (1,6 vezes mais elevados).7 No entanto, a taxa 
de negócios estabelecidos é substancialmente mais elevada entre os adultos do que entre os 
jovens, indicando a necessidade de um maior apoio aos jovens empresários. O empreendedorismo 
e o autoemprego dos jovens também promovem a inovação local e melhoram a capacidade de 
resistência dos jovens no mercado de trabalho, uma vez que encorajam os jovens a encontrar 
novas soluções empresariais para os desafios sociais e económicos. Por conseguinte, o 
empreendedorismo social liderado pelos jovens demonstrou possuir um grande potencial na 
mobilização dos jovens para enfrentar estes desafios.

É necessária uma ação urgente para fazer face aos desafios críticos que os jovens enfrentam no 
seu esforço de empreendedorismo e de autoemprego. As principais dificuldades incluem:

 ⦁ Ausência de políticas e de quadros regulamentares e institucionais favoráveis, incluindo 
custos elevados de registo de empresas, procedimentos administrativos complexos, 
sistemas fiscais e jurídicos obstrutivos, e políticas e práticas discriminatórias, incluindo 
conceções erradas e negativas quanto às competências de empreendedorismo de grupos 
desfavorecidos, como o das pessoas com deficiência;

1 OIT: World Employment and Social Outlook 2017: Sustainable enterprises and jobs: Formal enterprises and decent work. Organização 
Internacional do Trabalho (Genebra, 2017).
2 Nações Unidas, Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais/Divisão da População, World Population Prospects: The 2017 
Revision, Key Findings and Advance Tables. Documento de trabalho n.º ESA/P/WP/248 (Nova Iorque, 2017).
3 OIT: World Employment and Social Outlook 2017: Sustainable enterprises and jobs: Formal enterprises and decent work.
4 OIT: Trends econometric models (Geneva, 2017).
5 CCI: SME Competitiveness Outlook 2015: Connect, compete and change for inclusive growth, Centro do Comércio Internacional 
(Genebra, 2015).
6 Global Entrepreneurship Monitor: Future Potential – A GEM perspective on youth entrepreneurship.
7 Global Entrepreneurship Monitor (2015): Future Potential – A GEM perspective on youth entrepreneurship.
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 ⦁ Contextos de escasso empreendedorismo, compostos por atitudes de efeito inibidor 
para o empreendedorismo, dentro das sociedades8, receio de falhar, reduzida iniciativa 
empresarial e falta de oportunidades de ligação em rede, escassez de plataformas para 
promover o empenhamento dos empresários e a troca e transferência de conhecimentos, 
e acesso limitado aos mercados;

 ⦁ Acesso limitado a oportunidades de financiamento e investimento, devido a requisitos de 
capital mínimo, à ausência de um perfil de risco colateral mais elevado e consequente 
relutância das instituições financeiras em conceder empréstimos;

 ⦁ Limitada transferência de competências e de conhecimentos, que continua a impedir os 
jovens empresários de serem considerados «adequados» e de criarem as suas próprias 
empresas, acederem à tecnologia, desenvolverem competências de empreendedorismo 
e de prosseguirem os seus estudos.

Estes desafios são ainda mais exacerbados entre os jovens desfavorecidos, que enfrentam 
desafios distintos no mercado de trabalho e exigem mecanismos de apoio específicos para 
serem bem-sucedidos nos negócios. Apesar dos recentes aumentos da taxa global de atividade 
empresarial das mulheres, são ainda necessários mais esforços para reduzir as disparidades entre 
homens e mulheres no domínio do empreendedorismo, nomeadamente através do combate 
às taxas mais elevadas de encerramento das empresas geridas por mulheres, em comparação 
com as dos homens.9 As mulheres jovens continuam a deparar-se com barreiras baseadas no 
sexo quando criam e desenvolvem as suas empresas, incluindo práticas culturais, mobilidade 
limitada, voz e representação, bem como uma percentagem desigual das responsabilidades 
familiares e domésticas. Além disso, as barreiras ao emprego remunerado no setor público e 
privado levam frequentemente os jovens com deficiência a considerar a possibilidade de iniciar 
as suas próprias empresas, mas os regimes de apoio ao empreendedorismo devem tornar-se 
mais inclusivos para que possam realizar plenamente o seu potencial.

O autoemprego entre os jovens pode ser voluntário e lucrativo. É importante distinguir este 
aspeto do autoemprego como mecanismo de combate utilizado por jovens que não têm 
qualquer fonte alternativa de rendimento ou de emprego e que, por conseguinte, se tornam, 
como último recurso, o «empregador» de si próprios. Os desafios variam muito entre estes 
grupos. Os empresários que o fazem por opção escolhem esta forma de atividade remuneratória 
em detrimento de outras alternativas de emprego, com vista a aumentar o seu rendimento ou a 
obter mais independência. Os empresários que o fazem por necessidade, também conhecidos 
como empresários de subsistência, enfrentam uma procura insuficiente de mão-de-obra e, 
por conseguinte, carecem de oportunidades de emprego formal, e têm de tentar iniciativas 
empresariais nas condições de baixa produtividade e nas condições de trabalho terríveis que 
prevalecem na economia informal.

Para serem bem-sucedidos, os jovens empresários necessitam do compromisso de múltiplos 
atores e setores, em todas as fases do ciclo da atividade económica. As PME maduras, detidas 
ou geridas por jovens, precisam de apoio para aumentar a expansão dos seus negócios 
através de uma maior exposição ao mercado e da integração em agregados de negócios 
(clusters),10 bem como nos mercados e cadeias de valor nacionais, regionais e internacionais. 
As PME existentes, detidas ou geridas por jovens, precisam de um melhor acesso à tecnologia, 
a oportunidades de investimento e a mecanismos de financiamento, juntamente com o apoio 
ao desenvolvimento de ligações entre mercados e cadeias de valor para aumentar a viabilidade 
e a rentabilidade das suas empresas. Os jovens em micro e pequenas empresas precisam de

8 CNUCED: Policy Guide on Youth Entrepreneurship (Genebra, 2015).
9 Global Entrepreneurship Monitor: Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report (Londres, 2017).
10 Agregados (clusters): grupos de empresas interligadas e instituições associadas. Os clusters produzem bens ou serviços 
semelhantes ou conexos e são apoiados por uma série de instituições específicas localizadas perto umas das outras, tais como 
associações empresariais ou prestadores de formação e assistência técnica.
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apoio na construção e no reforço das suas competências empresariais para poderem reagir e 
beneficiar das oportunidades de mercado, do financiamento, da ligação em rede e do apoio 
dos pares. Os potenciais jovens empresários, por outro lado, necessitam de apoio no acesso à 
educação e à formação em matéria de empreendedorismo e na forma de criar e manter uma 
empresa, incluindo os empresários das economias digital e das plataformas.

3 Evidências e inovações
3.1 A melhor forma de promover empregos dignos para os jovens através 

do empreendedorismo e do autoemprego 

3.1.1 Criar um ambiente favorável às empresas

Os dados revelam que reformas eficazes nos ambientes empresariais conduzem ao surgimento 
de novas empresas e à criação de emprego. O empreendedorismo que fomenta o emprego 
deve assentar em políticas que possam proporcionar efetivamente o ambiente regulamentar 
adequado, reforçar as competências técnicas e não técnicas do empreendedorismo e melhorar o 
acesso às infraestruturas e aos serviços financeiros, compensando simultaneamente a potencial 
deslocação das empresas e dos empregos existentes através dos sistemas de segurança social 
e de proteção social.11 As reformas que visam reduzir significativamente o tempo e os custos dos 
procedimentos empresariais e simplificar os registos das empresas revelaram-se eficazes como 
incentivos ao registo de empresas, nomeadamente através de balcões únicos e de negócios 
eletrónicos.12,13

As evidências apontam também para uma ligação significativa entre um ambiente favorável 
melhorado e a criação de emprego, com efeitos mais amplos no emprego, no que diz respeito 
às empresas mais pequenas.14 Dito isto, porém, as lições retiradas das reformas do ambiente 
empresarial na África subsariana e no Sul da Ásia realçam a necessidade de desenvolver 
abordagens mais específicas para os grupos desfavorecidos, incluindo as mulheres e os jovens.15

O diálogo social e a abordagem tripartida apoiam a sustentabilidade de um ambiente empresarial 
adequado. 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.

3.1.2 Facilitar o acesso aos mercados, redes, conhecimentos e competências

Trazer os jovens empresários e as empresas lideradas por jovens para as cadeias de valor locais, 
regionais e globais aumenta o seu acesso aos mercados, cria novas oportunidades de emprego 
e estimula os efeitos positivos indiretos nos domínios da tecnologia e da informação. O reforço 
da cooperação e da colaboração entre os intervenientes no âmbito da cadeia de valor promove 
a transferência de conhecimentos e de tecnologias, estimula a inovação e leva a que a cadeia 

11 A. Kritikos: Entrepreneurs and their impact on jobs and economic growth. IZA World of Labor 2014: 8.
12 Donor Committee for Enterprise Development: Evidence framework (2017). Disponível em: https://www.enterprise-development.org/
what-works-and-why/evidence-framework/.
13 Comité dos Doadores para o Desenvolvimento das Empresas: What do we know about the effectiveness of business registration 
support and reforms? Key studies referenced in the DCED Evidence Framework. Documento de trabalho, última atualização: agosto de 
2017.
14 Ver OIT: Pequenas e médias empresas e criação de emprego digno e produtivo. Relatório IV, Conferência Internacional do Trabalho, 
104.ª Sessão (Genebra, 2015). O relatório analisa uma avaliação dos programas de apoio às PME do Grupo do Banco Mundial: Grupo
de Avaliação Independente: The big business of small enterprises: Evaluation of the World Bank Group experience with targeted
support to small and medium-size businesses 2006-12 (Washington, DC, 2014).
15 Departamento para o Desenvolvimento International (DFID) (2017). What works in business environment reform in sub-Saharan
Africa and South Asia. Business Environment Reform Facility, Fevereiro de 2017 (Londres, 2017).

https://www.enterprise-development.org/what-works-and-why/evidence-framework/
https://www.enterprise-development.org/what-works-and-why/evidence-framework/
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de valor seja melhorada de várias formas. Os líderes nesta cadeia têm um papel fundamental a 
desempenhar na transferência de conhecimento para os seus fornecedores. Existem provas que 
mostram que as empresas estrangeiras geralmente disponibilizam as suas tecnologias aos seus 
fornecedores locais para evitar atrasos no processo de entrega.16

O desenvolvimento de competências adequadas, em especial nos domínios da formação 
profissional, das competências de empreendedorismo e das competências técnicas, ajuda a 
equipar os jovens de ambos os sexos com as competências de que necessitam para o exercício de 
atividades empresariais. Os dados provenientes da República Unida da Tanzânia demonstraram 
que a formação empresarial permite aos empresários identificar melhor as oportunidades de 
negócio lucrativas, conduzindo a mudanças nas práticas comerciais e a vendas mais elevadas, 
a maiores lucros e a um maior bem-estar.17 Os dados provenientes do Quénia sugerem que a 
formação empresarial bem estruturada e orientada das (micro)empresas não tem efeitos 
negativos sobre a concorrência, mas, na realidade, apoia o desenvolvimento, a longo prazo, de 
pequenos mercados e subdesenvolvidos. As melhorias nas vendas e na rentabilidade resultam do 
crescimento económico global e não se fazem à custa das empresas que não receberam formação.18 
O desenvolvimento de competências pode ser alcançado através de programas de 
formação de formadores, da oferta de kits de ferramentas para o desenvolvimento de 
competências, de iniciativas em parceria com o setor privado e da integração do 
empreendedorismo nos currículos educativos nacionais.

As redes e o apoio interpares desempenham um papel crucial na facilitação do arranque, do 
desenvolvimento e do crescimento das empresas. Apoiam a identificação de oportunidades 
promissoras, a mobilização de recursos financeiros, a divulgação de informação e de tecnologias 
acessíveis e promovem a inovação. Os empresários tendem a contar com as suas redes de capital, 
trabalho, competências, partilha de riscos, conhecimento e aconselhamento.19 A investigação 
sobre o empreendedorismo mostra que a presença de pares com experiência prévia reduz as 
iniciativas sem sucesso.20 Os dados provenientes da Índia mostram que o aconselhamento e a 
assistência empresariais tiveram um impacto significativo e imediato na atividade empresarial 
das mulheres empresárias, mas apenas caso tivessem recebido formação em conjunto com 
uma parceira feminina. As parcerias de mulheres como estas revelaram-se mais suscetíveis de 
contrair novos empréstimos comerciais.21

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) podem apoiar significativamente os jovens 
de ambos os sexos na realização de oportunidades empresariais, permitindo que os adquiram 
competências úteis, incluindo competências de literacia financeira, empresarial e digital, e 
aumentando a sua exposição a clusters e o acesso aos mercados. A utilização de telemóveis 
provou ser um importante instrumento empresarial, especialmente para jovens empresárias 
em áreas rurais, já que permite o crescimento dos seus negócios, através de melhorias no 
marketing, na localização de clientes e nas comunicações, bem como através da economia de 
tempo.22 Para além da melhoria da informação e da conectividade, as TIC abrem a 
possibilidade de os jovens de ambos os sexos beneficiarem ainda mais do acesso às novas 
tecnologias, aplicando soluções inovadoras nas suas empresas, como as tecnologias verdes, 
o financiamento colaborativo de capital (crowdfunding) e as plataformas de crédito. Por 

16 CCI: SME Competitiveness Outlook 2015: Connect, Compete and Change for Inclusive Growth (Genebra, 2015).
17 L, Berge et al.: Human and financial capital for microenterprise development: evidence from a field and lab experiment, in 
Management Science (2015, 61(4)), pp. 707-722.
18 D. McKenzie e S. Puerto: Growing Markets through Business Training for Female Entrepreneurs, documento de trabalho, repositório 
de conhecimento aberto, Grupo do Banco Mundial (Washington, DC, 2017)
19 T. Stuart e O. Sorenson: «Social networks and entrepreneurship», in S. Alvarez et al. (eds) Handbook of Entrepreneurship 
Research, Disciplinary Perspectives (Nova Iorque, 2005).
20 J. Lerner e U. Malmendier: «With a little help from my (random) friends: Success and failure in post-business school 
entrepreneurship», in Review of Financial Studies, (2013, 26 (10), 2411-2452).
21 E. Field et al. : Friendship at work: Can peer effects catalyze female entrepreneurship? (n.º w21093). National Bureau of Economic 
Research (Cambridge, MA, 2015).
22 CNUCED: Empowering Women Entrepreneurs through Information and Communications Technologies (Genebra, 2014).
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conseguinte, através do apoio e da ligação em rede com base na comunidade, e tirando partido 
das oportunidades oferecidas pelas TIC, o acesso à informação e a tecnologias a preços 
acessíveis é melhorado, o que, por sua vez, incentiva a inovação e abre oportunidades de 
empreendedorismo e autoemprego para os jovens de ambos os sexos.

3.1.3 Melhor acesso ao financiamento

O acesso ao financiamento para jovens empresários deve ser combinado com serviços de 
formação e apoio. As taxas de sucesso são mais elevadas quando as atividades de 
empreendedorismo dão acesso ao financiamento em combinação com a  formação e  o  a 
poio e  a conselhamento. Em geral, as empresas que fornecem vários serviços têm maior 
impacto do que os serviços autónomos. Os dados são menos conclusivos no que se refere à 
concessão de subsídios para o crescimento e expansão de empresas existentes.23,24,25 As 
subvenções às empresas concedidas sem qualquer orientação sob a forma de formação não 
conseguiram gerar rendimentos mensuráveis significativos.26 Uma análise do 
empreendedorismo feminino demonstra de forma convincente os méritos de um pacote de 
serviços que combina transferências de capital, formação específica e assistência técnica, 
disponibilização de fundos e acesso a poupanças, e, muitas vezes, educação no domínio da 
saúde e formação em competências de vida.27

A criação e o reforço das capacidades dos prestadores de serviços financeiros é um pré-
requisito para um melhor acesso ao financiamento, em combinação com uma melhor 
disponibilidade de outros serviços de desenvolvimento empresarial não financeiros. Os 
prestadores de serviços necessitam de meios para desenvolver serviços financeiros com 
custos reduzidos, responsáveis e acessíveis, adaptados às necessidades de financiamento dos 
jovens. Trata-se de implementar medidas inclusivas para criar oportunidades iguais para os 
grupos de jovens desfavorecidos, incluindo as pessoas com deficiência, acederem aos 
serviços financeiros destes prestadores, que devem igualmente procurar sensibilizar os seus 
trabalhadores para os direitos dos jovens de ambos os sexos.

3.2 Abordagens inovadoras ao empreendedorismo e autoemprego 

3.2.1 Criar uma estratégia específica para abordar o empreendedorismo jovem com 
vista à criação de um ambiente empresarial favorável

Para serem bem-sucedidas, as estratégias específicas de empreendedorismo jovem s 
devem seguir uma abordagem holística e integrada da criação de ambientes políticos, 
regulamentares e institucionais favoráveis ao empreendedorismo e ao autoemprego 
dos jovens. Ao reconhecer que o emprego dos jovens é uma questão transversal, uma 
estratégia nacional de empreendedorismo jovem tem de ser coerente com outras áreas 
políticas, incluindo as do emprego, educação e desenvolvimento de competências, tecnologia 
e inovação, TIC, acesso ao financiamento e comércio. A estratégia deve garantir a criação de 
um ambiente regulamentar favorável às empresas lideradas por jovens, incluindo 
soluções empresariais inovadoras, através do empreendedorismo social liderado por 
jovens de ambos os sexos.28 A integração destes jovens nos planos nacionais de 
desenvolvimento para a criação e o desenvolvimento de empresas lideradas por jovens 

23 OIT. Interventions to Improve the Labour Market Outcomes of Youth: A systematic review of training, entrepreneurship promotion, 
employment services and subsidized employment interventions (Genebra, 2016).
24 M. Grimm e A. Paffhausen: “Do interventions targeted at micro-entrepreneurs and small and medium-sized firms create jobs? A 
systematic review of the evidence for low and middle income countries”, in Labour Economics (2015, 32), pp. 67-85.
25 OIT. Exploring the linkages between youth financial inclusion and job creation: Evidence from the ILO school-to-work transition 
surveys (Genebra, 2015).
26 L. Berge et al., op. cit.
27 M. Buvinic e M. O’Donnell: Revisiting what works: Women, Economic Empowerment and Smart Design, Fundação das Nações Unidas 
e Centro para o Desenvolvimento Global, Washington, DC, 2016)
28 CNUCED: Policy Guide on Youth Entrepreneurship (Genebra, 2015).
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parece ser uma abordagem promissora quando coloca a ênfase em setores estratégicos com 
elevado potencial de crescimento.

Embora ainda não se tenha recolhido muita informação sobre a implementação de 
estratégias dedicadas ao empreendedorismo jovem, é evidente que estas estratégias teriam 
de responder, em primeiro lugar, às necessidades do mercado e ao contexto local e aos 
desafios dos jovens empresários; em segundo lugar, teriam de ser desenvolvidas em consulta 
com todas as partes interessadas; e, em terceiro lugar, estar em sintonia com as prioridades de 
desenvolvimento (por exemplo, criando empregos verdes) e socialmente inclusivas (em 
particular no que diz respeito às pessoas com deficiência, às pessoas de minorias étnicas, etc.).

3.2.2 Promover um ambiente inclusivo para o empreendedorismo

As abordagens inovadoras para promover o acesso às redes e o apoio interpares 
devem centrar-se em parcerias com associações de jovens e organizações empresariais, 
incluindo associações empresariais, redes profissionais, câmaras de comércio e novos 
tipos de entidades como incubadoras de empresas, partilha de espaços e de recursos 
(coworking), aceleradores e comunidades e centros empresariais.

A promoção do empreendedorismo social liderado pelos jovens enquanto subsetor em rápido 
crescimento do empreendedorismo jovem oferece um grande potencial, mobilizando os 
esforços dos jovens para enfrentar o desafio premente do emprego dos jovens, dado o seu 
compromisso de apoio aos seus pares.29,30 Para promover o empreendedorismo social, é 
essencial, antes de mais, analisar a viabilidade económica de uma empresa, apoiando 
simultaneamente os esforços dos empresários para aumentar o impacto no desenvolvimento, 
de uma forma socialmente inclusiva e ambientalmente correta.

3.2.3 Mecanismos de financiamento novos e inovadores

Cada vez mais, os jovens empresários estão a explorar meios inovadores de financiamento 
tendo em vista ultrapassar os desafios colocados pelas vias tradicionais de acesso ao 
financiamento. Mecanismos como o investimento de impacto e o financiamento colaborativo 
estão a ganhar importância na melhoria do acesso ao financiamento para jovens empresários. 
Algumas plataformas de financiamento colaborativo, que também utilizam o apoio e as 
remessas da diáspora, e afetam os esforços de investimento, já fornecem informações 
valiosas.31

Além disso, os jovens empresários estão a explorar mecanismos de financiamento 
inovadores, tais como o financiamento móvel, o  crédito e  o investimento entre pares, que 
permitem a  os empresários estabelecidos ligar-se a empreendedores emergentes e, desse 
modo, aumentar o crédito, o investimento de capital próprio e a orientação empresarial, 
preservando simultaneamente uma supervisão regulamentar adequada e a proteção das 
relações entre consumidores e empresas. Estes mecanismos podem ser complementados 
com iniciativas e plataformas de promoção do investimento, em que os jovens 
empresários podem apresentar as suas ideias de negócio diretamente aos investidores.

3.2.4 Envolver o setor privado e os jovens na promoção do empreendedorismo e do 
autoemprego dos jovens

As incubadoras e os aceleradores de empresas são cada vez mais reconhecidos como 

29 M. De Hoyos-Ruperto et al.: «Networking: a critical success fator for entrepreneurship», in American Journal of Management 
(2013, vol. 13(2)).
30 M. Segal: Peer-to-Peer Lending: A Financing Alternative for Small Businesses, edição n.º 10, Escritório de advocacia da SBA 
(Washington, DC, 2015).
31 Consultar, por exemplo, Diaspo4Africa, M-Changa no Quénia, Idea.me na América Latina, rede de investidores VC4A na Europa, 
Kickstarter nos EUA.
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mecanismos de apoio para que os jovens empresários iniciem e desenvolvam as suas empresas. 
Essas estruturas podem ter diversas formas, desde instituições físicas e plataformas virtuais até 
abordagens combinadas. O seu foco pode ser setorial (como incubadoras nos setores das TIC e 
das empresas agrícolas) ou podem ser concebidas para prestar serviços específicos (ligações de 
mercado, acesso aos investidores). Há também uma série de programas geridos diretamente por 
empresas do setor privado.

As iniciativas lideradas pelo setor privado que fornecem conhecimentos setoriais, incluindo 
a formação em empreendedorismo, e as ligações aos mercados e às cadeias de valor podem 
ser eficazes para garantir informações relevantes para o mercado. Há que seguir abordagens 
inovadoras e realizar mais investigação sobre a eficácia de outras formas de participação do 
setor privado na promoção do empreendedorismo jovem, por exemplo, abordagens eficazes 
concebidas para incluir as empresas pertencentes a jovens em cadeias de valor.

Se forem envidados esforços para envolver os jovens empreendedores estabelecidos e aspirantes 
na conceção de ações de formação em competências e de métodos de execução inovadores, estes 
contribuirão para garantir que a assistência prestada responde às necessidades e aos 
desafios dos jovens. Os kits de ferramentas de formação podem ser desenvolvidos em 
cooperação com organizações lideradas por jovens, a fim de garantir que os instrumentos e a 
linguagem utilizados sejam atrativos para os jovens empresários. Os métodos inovadores de 
formação baseados nas TIC, por exemplo, a aprendizagem em linha, a aprendizagem móvel e a 
micro aprendizagem, oferecem soluções para personalizar o acesso às necessidades das 
mulheres e dos homens jovens.

4 Ação relativa ao empreendedorismo e autoemprego dos jovens
4.1 Promover uma política e um quadro regulamentar favoráveis

A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens procura promover uma política e um ambiente 
regulador favoráveis, em que os jovens possam aproveitar as oportunidades económicas 
oferecidas pelo empreendedorismo e pelo autoemprego. A iniciativa Empregos Dignos para os 
Jovens e os seus parceiros dependem, por conseguinte, de uma abordagem integrada que dê 
prioridade à igualdade entre homens e mulheres, à não discriminação e à proteção dos direitos 
dos jovens.

1. Promover a colaboração entre as partes interessadas, orientada para os resultados, em
matéria de empreendedorismo jovem

A nível nacional, haverá um reforço do diálogo e da colaboração entre o governo e vários 
atores, como o setor privado, os organismos académicos, as organizações das Nações Unidas 
e as associações de jovens. Haverá coordenação entre diferentes ministérios e instituições 
governamentais para construir pontes políticas relacionadas com o empreendedorismo jovem. 
A voz dos jovens empresários será ativamente encorajada, através de câmaras de comércio, 
associações e representantes dos jovens, para garantir a credibilidade e a pertinência desse 
diálogo político. A responsabilização e o acompanhamento do diálogo e das ações de colaboração 
são essenciais e serão sensibilizados por parceiros da iniciativa Empregos Dignos para os Jovens. 
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 do 
empreendedorismo e do autoemprego dos jovens.

2. Integrar o empreendedorismo jovem nas estratégias nacionais

A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens estimulará e reforçará as oportunidades para os 
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jovens empresários e integrá-los-á nas estratégias e nos planos de desenvolvimento a nível 
nacional. A inclusão do empreendedorismo jovem nas estratégias nacionais exigirá uma 
maior sensibilização para os problemas com que se deparam os jovens empresários, o valor 
acrescentado para uma economia e consultas com várias partes interessadas. Além disso, essa 
integração deve ser levada a cabo tendo em devida conta outros domínios de políticas, incluindo 
a educação, o emprego, a tecnologia e a inovação, as TIC, o ambiente, a saúde, a indústria e o 
comércio.

3. Reforçar o quadro institucional e o ambiente empresarial dos jovens empresários

Serão promovidas reformas do quadro institucional nacional e do ambiente empresarial, a fim 
de garantir um melhor apoio aos jovens empresários nos seus esforços para iniciar, operar e 
expandir as suas atividades empresariais. Incentivos positivos, incluindo soluções inovadoras 
para minimizar os custos, podem promover um ambiente empresarial favorável para os jovens 
empresários, incluindo os jovens empresários da área social, e contribuir para combater a 
informalidade. Estes incluem melhores condições para o registo das empresas, a tributação, o 
acesso ao financiamento, a promoção das exportações, as normas e os direitos de propriedade 
intelectual, com vista a facilitar o desenvolvimento efetivo do setor privado. Para além de tornar 
o ambiente empresarial mais propício ao empreendedorismo e ao autoemprego dos jovens, deve
ser dada especial atenção à disponibilização aos jovens de informações sobre os procedimentos
de registo das empresas e sobre as políticas fiscais.

4.2 Facilitar o acesso aos mercados, redes, conhecimentos e competências

A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens procura apoiar os jovens empresários nos seus 
esforços de acesso aos mercados, às redes, ao conhecimento e às competências necessárias 
para criar, desenvolver e aumentar empresas sustentáveis, com especial incidência das mulheres 
jovens.

1. Reforçar as ligações de mercado e a integração nas cadeias de valor e melhorar oacesso dos jovens empresários à informação e à tecnologia

Se os jovens empresários querem ser competitivos, têm de ter acesso à informação do mercado 
e às novas tecnologias. O reforço da coordenação ao longo das cadeias de valor e a promoção 
das relações entre as empresas lideradas por jovens e as principais empresas não só ajudarão 
os jovens a criar novas oportunidades de negócio, como também conduzirão a repercussões 
tecnológicas e a um melhor acesso à informação sobre as necessidades e as exigências do 
mercado. A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens facilitará o estabelecimento de ligações 
com os atores locais, regionais e globais da cadeia de valor através de instituições de apoio às 
empresas, parcerias diretas, eventos entre empresas e outros canais de redes empresariais.

2. Promover e melhorar os centros e comunidades online e offline para jovens 
empresários

Haverá reforço de plataformas, redes, centros e comunidades online e offline tendo em 
vista fornecer serviços de apoio específicos aos jovens, facilitar o intercâmbio de 
conhecimento e construir relações comerciais. O apoio entre pares será de particular 
importância para os jovens empresários, aproveitando a sua capacidade e o seu potencial 
para identificar as necessidades dos seus pares e os desafios que enfrentam.

3. Melhorar a escala e a qualidade da educação para o empreendedorismo e
desenvolvimento de competências, acompanhamento e orientação

A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens ajudará os prestadores de ensino e formação a 
reduzir os desajustamentos de competências existentes e a garantir que os currículos respondem 
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à procura existente no mercado, incluindo e melhorando as componentes técnicas, profissionais, 
empresariais, digitais e sociais. Promoverá a prestação de orientação e aconselhamento 
específicos no domínio empresarial a jovens empresários através de uma estreita colaboração 
entre associações empresariais, conselheiros, orientadores e peritos do setor. Será dada especial 
atenção à combinação de medidas de desenvolvimento de competências técnicas e empresariais.

4.3 Facilitar o acesso ao financiamento

Juntamente com instituições financeiras e prestadores de serviços, a iniciativa Empregos 
Dignos para os Jovens procura apoiar os jovens empresários nos seus esforços para acederem 
a mecanismos de financiamento adequados e superarem os desafios que enfrentam, incluindo 
garantias limitadas ou riscos elevados.

1. Aumentar a disponibilidade de serviços financeiros especificamente dirigidos aos jovens

Serão promovidos o desenvolvimento e a prestação de serviços financeiros adaptados às 
necessidades dos jovens empresários. Ao reforçar a capacidade das instituições financeiras 
e dos prestadores de serviços, os jovens empresários terão à sua disposição mecanismos de 
financiamento que lhes permitirão ultrapassar desafios como a garantia limitada, os riscos 
elevados e os custos elevados de financiamento.

2. Aumentar o acesso dos jovens empresários ao financiamento através de mecanismos   
 financeiros inovadores

A iniciativa incentivará ativamente a ligação de jovens empresários a várias oportunidades de 
financiamento, incluindo o financiamento colaborativo, mecanismos interpares e investimentos 
de impacto. Ao capitalizar as TIC, os jovens empresários terão um muito melhor acesso 
ao financiamento, com mais informação e novas formas de concretizar oportunidades de 
investimento.

3. Dotar os jovens empresários de capacidades financeiras

As capacidades financeiras, que combinam a atitude, o conhecimento, as competências e 
a autossuficiência necessários para tomar decisões financeiras informadas, tanto a nível 
empresarial como doméstico, serão desenvolvidas através de programas personalizados de 
formação e desenvolvimento de capacidades dirigidos a jovens empresários.



15 Empreendedorismo e Autoemprego



16 Empreendedorismo e Autoemprego

Reforçar o Reforçar o 
impactoimpacto  dada  açãoação no  no 

emprego jovememprego jovem

CONTACTE  CONTACTE  
ENVOLVA-SEENVOLVA-SE
SIGASIGA
PARTILHEPARTILHE

decentjobsforyouth@ilo.orgdecentjobsforyouth@ilo.org
www.decentjobsforyouth.orgwww.decentjobsforyouth.org
@decentjobsyouth@decentjobsyouth
#decentjobsforyouth#decentjobsforyouth

pge
MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Gabinete de Estratégia 

e Planeamento

A tradução desta publicação só foi possível com o financiamento do Governo de Portugal através do Gabinete de Estratégia 
e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

http://www.decentjobsforyouth.org
https://twitter.com/decentjobsyouth?lang=pt
https://www.decentjobsforyouth.org



