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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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2 Por que razão é necessária uma ação
A economia informal é uma componente significativa dos mercados de trabalho em muitos 
países. Os jovens de ambos os sexos que procuram um rendimento são frequentemente 
empurrados, como último recurso, para um emprego informal. A fragmentação dos mercados 
de trabalho, a ausência de redes de segurança social, os baixos salários na economia formal, 
entre outros fatores, estão a incentivar o crescimento do emprego informal entre os jovens. A 
informalidade tem um impacto particular nos grupos vulneráveis, como os migrantes, e provoca 
efeitos negativos significativos no seio das famílias e em todas as gerações.

A nível mundial, mais de três quartos (76,7 por cento) dos jovens trabalhadores com idades 
compreendidas entre os 15 e os 29 anos encontram-se em empregos informais. A informalidade 
está mais generalizada nos países em desenvolvimento, onde 96,8 por cento de todos os jovens 
trabalhadores se encontram na economia informal. Nos países emergentes e desenvolvidos, 
os números correspondentes são de 83,0 por cento e ligeiramente abaixo dos 20 por cento, 
respetivamente.1 Em todas as regiões (África, Estados Árabes, Ásia e Pacífico), regista-se 
uma grande percentagem de emprego informal entre a população jovem. A informalidade é 
também mais elevada entre os jovens do que entre os adultos, em especial nas economias em 
desenvolvimento e nas economias emergentes, como mostra a figura 1.

Figura 1: Perfil etário da formalidade2

Os jovens trabalhadores em situação de pobreza iniciam frequentemente a sua vida ativa na 
economia informal, onde o trabalho é mais irregular, inseguro e menos produtivo. Além disso, 
quando a economia informal é o ponto de partida, os jovens tendem a permanecer nela por 
muito tempo. Dados recentes provenientes da América Latina mostram o impacto da primeira 
experiência de trabalho nas perspetivas de emprego a longo prazo dos jovens.3 Aqueles 
que iniciaram a sua vida ativa com um emprego formal ou em autoemprego formal têm 
mais probabilidades de continuar nesta via e de apresentar melhores resultados no 
mercado de trabalho do que os trabalhadores jovens que iniciaram a sua atividade 
profissional na economia informal. Por outras palavras, as condições de trabalho do 
primeiro emprego de um jovem determinam uma certa dinâmica e tendem a prevalecer ao 
longo do tempo.

2 Consultar: OIT, Women and men in the informal economy: a statistical picture, 3.ª edição.
3 G. Dema et al. What do we know about first employment programmes and policies in Latin America? (Lima: OIT, Escritório Regional 
para a América Latina e as Caraíbas, 2015).
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Apesar dos elevados níveis de informalidade, os jovens ainda sonham com um emprego seguro e 
estável. O estudo da OIT Future of Work Survey captou as perceções dos jovens sobre a sua vida 
profissional nos próximos 10-15 anos. Os jovens valorizam a flexibilidade, mas dão prioridade à 
segurança do emprego e ao rendimento. Esperam encontrar empregos que lhes ofereçam bons 
salários e possibilidades de progressão na carreira, bem como proteção social e benefícios.4 Para 
a maioria deles, as expectativas de um emprego formal vão além de auferir um rendimento e de 
ter um meio de subsistência; os jovens veem os empregos de qualidade como a pedra angular do 
seu projeto de vida e do seu percurso de participação na esfera social e política em geral.

A comunidade internacional tomou em consideração a necessidade urgente de resolver este 
problema: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promove o trabalho digno 
e incentiva a formalização como objectivos-chave a atingir a nível mundial. Segundo a meta 
8.3 da Agenda 2030: «Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as 
atividades produtivas, a criação de emprego digno, o empreendedorismo, a criatividade e a 
inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso aos serviços financeiros.» Uma vez que as economias informais 
se caracterizam tipicamente por uma elevada incidência de pobreza, desigualdade e défices de 
trabalho digno, o reforço da formalização e o apoio à transição para a economia formal terão um 
efeito positivo em todos os Objetivos e Metas do Desenvolvimento Sustentável.

Da mesma forma, vários países atribuíram grande prioridade à economia formal como 
determinante para um crescimento gerador de emprego. A transição para a economia formal 
tornou-se um objetivo político para países como a Colômbia, a Costa Rica, o México e o Peru. A 
ampla atenção que os governos têm agora dado à formalização está a abrir oportunidades para 
uma maior integração no contexto do Quadro das Nações Unidas de Ajuda ao Desenvolvimento, 
e nas políticas nacionais.

3 Evidências e inovações

3.1	 Facilitar	a	transição	dos	jovens	para	a	economia	formal:	o	que	funciona

3.1.1 Uma abordagem integrada para fazer face às inúmeras desvantagens 
enfrentadas pelos jovens trabalhadores na economia informal

As intervenções multifacetadas em matéria de emprego abordam de forma mais eficaz os 
diferentes fatores impulsionadores da informalidade, abordando tanto as diversas necessidades 
dos jovens como a dimensão da economia informal. Dados provenientes da América Latina 
e Caraíbas indicam que se regista uma maior redução das taxas de informalidade quando as 
intervenções são abrangentes. Juventud y Empleo, um programa de emprego jovem implementado 
na República Dominicana desde 2001, oferece aos jovens em risco entre os 16 e os 29 anos uma 
combinação de formação em sala de aula e no local de trabalho, abrangendo competências 
profissionais e básicas. Os formandos recebem também um subsídio para cobrir os custos 
de transporte e alimentação. As avaliações do programa demonstram os efeitos positivos e 
duradouros significativos dos investimentos em competências na economia formal, em especial 
para os jovens do sexo masculino.5 A avaliação de Jóvenes en Acción, uma iniciativa semelhante 
implementada na Colômbia, mostrou os impactos positivos dos ganhos e do emprego entre as 
mulheres jovens, principalmente no emprego formal.6

4 OIT . Youth and Future of Work Survey.
5 P. Ibarrarán et al. Experimental evidence on the long-term impacts of a youth training program (IZA DP N.º. 9136, 2015).
6 O. Attanasio et al. «Subsidizing vocational training for disadvantaged youth in Colombia: evidence from a randomized trial», in 
American Economic Journal: Applied Economics (2011, Vol. 3, N.º 3), pp. 188-220.
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Os países tiveram em conta as lições retiradas e aumentaram o alcance das medidas integradas 
concebidas para facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. No Brasil, o projeto 
Aprendiz Pronatec articula a formação formal com a experiência de trabalho através de uma 
combinação de duas iniciativas preexistentes, nomeadamente: O Pronatec, o mais abrangente 
programa de formação a nível nacional, que presta formação em competências técnicas, e a 
Lei da Aprendizagem, que proporciona incentivos à contratação de jovens como aprendizes ou 
estagiários. Por seu turno, a União Europeia tem um programa global e ativo para o mercado 
de trabalho, conhecido como Garantia Jovem. Ao abrigo deste compromisso assumido 
pelos Estados-membros, no prazo de quatro meses após o abandono escolar ou a entrada em 
situação de desemprego, qualquer pessoa com menos de 25 anos (ou 30, em alguns Estados-
membros) recebe uma oferta de emprego de qualidade, de aprendizagem, de estágio ou 
de formação contínua.7

3.1.2 Acesso a um primeiro emprego de qualidade: objetivo fundamental de uma 
            estratégia integrada para facilitar a transição dos jovens para a economia formal

Uma primeira experiência de trabalho formal irá garantir um emprego de qualidade para os 
jovens e perspetivas positivas a longo prazo. Várias medidas podem facilitar um bom início para 
os jovens de ambos os sexos no mercado de trabalho e impedi-los de recorrerem à economia 
informal. Designadamente:8

 ⦁ Políticas de crescimento e de criação de emprego, que promovem um ambiente propício 
ao investimento e à inovação, juntamente com parcerias estratégicas com setores 
produtivos que têm um grande potencial para a criação de emprego jovem. Na Jamaica, 
a ação do Governo apoia-se em intervenções originadas pela oferta e pela procura de 
mão-de-obra para promover a contratação de jovens de ambos os sexos em setores 
dinâmicos, como as indústrias digital e de animação.

 ⦁ Acreditação institucional dos conhecimentos, competências e aptidões adquiridos pelos 
jovens: A certificação de competências e a oferta de formação profissional e certificada, 
incluindo a formação no local de trabalho, reforçarão a empregabilidade dos jovens 
e poderão ser associadas à promoção das competências profissionais e empresariais 
fundamentais. A conceção dos cursos de formação para o desenvolvimento de 
competências deve ser orientada para a procura e seguida de serviços de colocação em 
emprego. O sistema de certificação na República Unida da Tanzânia Recognizing Informal 
Apprenticeships é dirigido às instituições de formação, aos empregadores de pequenas 
empresas e aos trabalhadores artesanais, e revalida as competências dos trabalhadores 
em determinadas áreas, a fim de melhorar a sua empregabilidade.

 ⦁ Incentivos para os empregadores contratarem jovens e incentivos para a formalização 
do emprego jovem: Através de programas de subsídios aos salários, os governos 
oferecem aos empregadores um desconto «de risco» que reduz os custos de mão-de-
obra subjacentes e encoraja a contratação de jovens trabalhadores que, de outra forma, 
permaneceriam numa situação difícil ou optariam pela economia informal – incapazes 
de pôr em prática o seu potencial em termos de produtividade. Os subsídios aos salários 
podem ser transferências diretas aos empregadores ou aos trabalhadores ou efetuadas 
através de reduções gerais dos impostos sobre os rendimentos ou das contribuições 

7 OIT: Global Employment Trends for Youth 2017: Paths to a better working future (Genebra, 2017).
8 Consultar: OIT: What works for youth employment? Innovative experiences in the transition to formality. An Initiative under the ILO’s 
Area of Critical Importance on Jobs and Skills for Youth (ACI 2) relatório de trabalho (Lima, OIT, 2015). Disponível em: http://www.
ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_381171/lang--en/index.htm, ILO (a publicar brevemente). Youth informality: 
formalizing the informally employed youth, Employment Policy Brief (Departamento da Política de Emprego, Genebra). OIT (a publicar 
brevemente). OIT: Transição da juventude para a formalidade, Nota de Orientação Técnica (Departamento da Política de Emprego, 
OIT, Genebra).

http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_381171/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_381171/lang--en/index.htm
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para a segurança social. Programas no Paraguai e na Tunísia combinaram transferências 
diretas para empregadores com reduções de impostos e reduções nas contribuições 
para a segurança social.9,10 Em Espanha, um programa de redução de impostos destinado 
a contrariar a precariedade do regime de emprego dos trabalhadores jovens ajudou a 
aumentar as possibilidades de os jovens obterem contratos permanentes.11 Do mesmo 
modo, na Turquia, um programa que propõe uma redução substancial dos impostos 
pagos pelos novos trabalhadores sobre os seus rendimentos teve um pequeno impacto 
positivo no emprego formal. Este modesto aumento deve-se, em grande medida, à 
transição dos jovens do desemprego e da inatividade para o emprego formal, enquanto 
apenas um quarto desta melhoria positiva se deveu à formalização, pelos empregadores, 
de trabalhadores anteriormente em situação de informalidade.12

3.1.3 Transição duradoura garantida por um processo de formalização adequado, com 
uma ampla adesão

Os seguintes elementos interligados são essenciais para assegurar uma transição adequada da 
economia informal para a economia formal: em primeiro lugar, a disponibilidade de inspetores 
do trabalho qualificados, capazes de identificar barreiras e soluções para facilitar o acesso 
dos jovens a empregos na economia formal; segundo, sistemas eficientes de registo de novas 
empresas; e, em terceiro lugar, medidas especificamente adaptadas aos jovens que garantem um 
piso de proteção social e que promovam o diálogo social e a abordagem tripartida. Estas últimas 
contribuirão para promover melhores salários e condições de trabalho e poderão assegurar uma 
transição efetiva para a economia formal. Além disso, incentivar a participação dos sindicatos 
em atividades de supervisão pode ajudar a detetar disposições laborais que possam colocar os 
jovens em risco de informalidade e de más condições de trabalho.

A transição dos jovens para um emprego na economia formal será reforçada pela mudança de 
mentalidades sobre a formalização do emprego e pela valorização dos seus benefícios a longo 
prazo há custos e benefícios associados à formalização. Os custos resultam da obrigação de 
pagar impostos, a que se somam os custos decorrentes do próprio processo burocrático de 
formalização. Por outro lado, os benefícios incluem o acesso ao crédito e a outros recursos 
vitais para o crescimento das empresas. Para maximizar estes benefícios, os jovens – incluindo 
estudantes, jovens candidatos a emprego e jovens empresários – e também os empregadores 
devem reconhecer a importância do emprego formal como medida a longo prazo e o valor do 
exercício dos direitos e responsabilidades laborais.

A transição para a economia formal tornar-se-á mais sustentável, centrando-se na criação 
de empregos de qualidade para os jovens:. As medidas destinadas a garantir um emprego de 
qualidade entre os jovens incluem:

 ⦁ promoção do diálogo social;

 ⦁ investimentos em educação de qualidade e no desenvolvimento de competências;

 ⦁ sensibilizar os trabalhadores e os empregadores para a importância do registo na 
segurança social, independentemente da sua situação profissional;

 ⦁ aplicação de regulamentação adequada através de inspeções do trabalho e sanções por 

9 Ibid.
10 S. Broecke: «Tackling graduate unemployment in North Africa through employment subsidies: A look at the SIVP programme in 
Tunisia», in IZA Journal of Labor Policy (2013, 2:9), 1–19.
11 A. Kugler et al.: Employment consequences of restrictive permanent contracts: Evidence from Spanish  labor  market reforms. IZA DP 
n.º 657, 2011).
12 R. Barza: Essays in labor economics. Dissertação de doutoramento (Cambridge, Massachusetts, Universidade de Harvard, 2011).
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incumprimento dos requisitos e condições definidos nos contratos de aprendizagem para 
jovens;

 ⦁ adesão às convenções da OIT e revisão das leis relativas a setores ou grupos de 
trabalhadores específicos, a fim de as aproximar das normas do trabalho digno

No Bangladeche, para garantir condições de trabalho dignas no setor da construção, a iniciativa 
Formalization and Decent Work in the Construction Industry proporcionou formação no local de 
trabalho e foram estabelecidas medidas para promover legislação e protocolos em matéria de 
direitos laborais e de segurança, num esforço para garantir a saúde e a segurança no trabalho.

3.2	 Inovações	na	transição	para	a	economia	formal

O processo de emprego informal está a ganhar terreno entre os jovens e continua a representar 
um desafio significativo para os esforços em matéria de desenvolvimento. Em resposta, os 
decisores políticos e os parceiros de desenvolvimento em todo o mundo estão a procurar e a 
testar políticas inovadoras e respostas práticas para facilitar o acesso ao trabalho digno para os 
muitos milhões de jovens de ambos os sexos envolvidos na economia informal.

3.2.1 Promover as primeiras etapas formais do empreendedorismo

As iniciativas no domínio do empreendedorismo são frequentemente promovidas para 
melhorar o emprego e os rendimentos dos jovens a longo prazo. Idealmente, estas iniciativas 
deveriam fazer parte de um conjunto de instrumentos mais abrangente de programas e políticas 
destinados a integrar os jovens em empregos de qualidade. O espírito empresarial pode ter um 
impacto significativo nos resultados do mercado de trabalho dos jovens, em especial quando 
combinado com outras medidas ativas e serviços do mercado de trabalho destinados a superar 
a vulnerabilidade dos jovens em situação de autoemprego.

Para impulsionar o sucesso dos jovens empresários, é importante que a sua primeira experiência 
de autoemprego conduza à formalização. Algumas práticas e aplicações inovadoras incluem:

 ⦁ Formação e orientação nos setores de nicho: O programa jamaicano Digital Jam 2.0, em 
funcionamento desde junho de 2012, organiza seminários de formação e concursos para 
aplicações de telemóveis, e ajuda-os a obter aquilo a que poderíamos chamar «mini-
empregos» que fornecem formação em competências intermédias.

 ⦁ Subsídios para estimular os primeiros projetos empresariais formais: Na Colômbia, ao 
abrigo da Lei sobre a Formalização e Criação de Emprego, são concedidas apoios ao 
crédito, incentivos fiscais, assistência técnica, serviços de aconselhamento e formação a 
jovens de ambos os sexos com habilitações técnicas ou profissionais para criação das suas 
próprias empresas. Além disso, os beneficiários recebem uma subvenção de três anos para 
cobrir o custo do registo da empresa. No México, um programa chamado Emprendedores 
Juveniles encoraja jovens mexicanos com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos a 
desenvolver novas empresas com uma cultura de responsabilidade empresarial e padrões 
sólidos de produtividade. O programa proporciona orientação e apoio económico aos 
melhores projetos para a criação de empresas sustentáveis. O programa Start-up Jamaica 
acelera o lançamento de empresas lideradas por jovens, disponibilizando capital para 
lançamento, formação e orientação para projetos selecionados num concurso.

 ⦁ Representação, aprendizagem entre pares e modelos de referência: Na Jamaica, a 
Associação de Jovens Empresários estabelece ligações entre jovens e representa jovens 
que criam projetos empresariais e oferece-lhes uma variedade de benefícios, como o 
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acesso a um programa de orientação entre pares, em que grupos de oito a dez jovens 
empresários se reúnem regularmente para trocar experiências e discutir preocupações 
relativas às suas empresas. A Associação também facilita aos líderes empresariais o 
acesso à troca de experiências e lições retiradas.13

 ⦁ Práticas de registo simplificadas: As inovações nos procedimentos administrativos para 
as novas empresas incluem o estabelecimento de balcões únicos, tempos de espera 
administrativos reduzidos e processos simplificados para a obtenção de licenças e 
autorizações de exploração.14

 ⦁ Usar a tecnologia para ultrapassar obstáculos em matéria de informação: No Peru, o 
Sistema de Información Geográfica para Emprendedores (SIG E) proporciona aos jovens 
empresários informações sobre o número de empresas já existentes num determinado 
local, as vendas e os lucros declarados, e determinados indicadores de procura, tais 
como o perfil dos grupos populacionais locais.15

3.2.2 Incentivos à formalização da economia rural

A formalização oferece uma excelente oportunidade para fazer avançar as economias rurais e 
moldar o processo de transformação rural. Aproximadamente 88 por cento dos 1,2 mil milhões 
de jovens do mundo – com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos – vivem em países em 
desenvolvimento, muitos dos quais, apesar da rápida urbanização, permanecem maioritariamente 
em zonas rurais.16 Os jovens de zonas rurais dependem frequentemente do trabalho por conta 
própria como mecanismo de subsistência, tendo em conta a limitação ou inexistência de outras 
fontes alternativas de rendimento ou de emprego. Apoiar a sua experiência na economia formal 
não só melhorará o caminho para a entrada dos jovens no mercado de trabalho, como também 
poderá ter, no seu conjunto, um impacto positivo significativo nas comunidades rurais.

Registaram-se algumas experiências interessantes no domínio da promoção da criação de 
empresas pelos jovens nas zonas rurais. Entre eles está o programa Nossa Primeira Terra no 
Brasil, que fornece ajuda financeira a jovens trabalhadores rurais que têm pouca ou nenhuma 
terra, e aos filhos de agricultores e estudantes de escolas agrícolas que querem adquirir terras 
agrícolas. O tipo de apoio fornecido inclui a preparação dos terrenos, a aquisição de ferramentas 
e a assistência técnica. Na Colômbia, o programa Jóvenes Rurales Emprendedores dirigido a jovens 
de zonas rurais vulneráveis, com idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos, prestando 
assistência técnica e formação com a duração de seis meses, para que desenvolvam as suas 
competências em setores estratégicos. O conteúdo das ações de formação é especialmente 
adaptado aos projetos empresariais selecionados. Os participantes recebem apoio e orientação 
sobre a forma de desenvolvimento do seu plano de atividades e de acesso a financiamento.

13 Consultar o sítio web da Associação de Jovens Empresários da Jamaica, disponível em: http://www.yeajamaica.com/home.
14 Consultar: Notas FORLAC da OIT: A formalização na América Latina e nas Caraíbas (2017). Disponível em: http://www.ilo.org/
americas/sala-de-prensa/WCMS_245916/lang--en/index.htm.
15 Consultar: Sistema de información geográfica para emprendedores. Disponível em: http://sige.inei.gob.pe/sige/.
16 Nações Unidas, Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas/Divisão da População: World Urbanization 
Prospects: The 2014 Revision, Highlights (Nações Unidas, 2014).

http://www.yeajamaica.com/home
http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_245916/lang--en/index.htm.
http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_245916/lang--en/index.htm.
http://sige.inei.gob.pe/sige/
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4 Ações destinadas a facilitar a transição para a economia formal
Em Junho de 2015, a Conferência Internacional do Trabalho adotou a Recomendação (N.º 204) 
relativa à Transição da Economia Informal para a Economia Formal, de 2015,17 que fornece 
orientações aos Estados-membros sobre como facilitar a transição dos trabalhadores e das 
unidades económicas da economia informal para a formal, promover a criação de empresas 
e empregos dignos na economia formal e impedir a informalização de empregos formais. A 
recomendação baseia-se nas lições retiradas de estratégias bem-sucedidas e abrangentes, 
como as acima descritas, e fornece aconselhamento sobre a formulação e aplicação de quadros 
políticos integrados e a sua inclusão nos planos de desenvolvimento nacionais.

4.1	 Prioridades	de	ação	a	nível	nacional

A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens visa promover a aplicação da Recomendação (N.º 
204) da OIT através da aplicação de tecnologias modernas em quadros políticos nacionais 
integrados. As ações implementadas no âmbito da iniciativa Empregos Dignos para os Jovens 
em apoio da transição dos jovens para a economia formal visam três domínios específicos:

 ⦁ Valorização das aprendizagens informais: Para além das boas práticas acima enumeradas, 
as atividades explorarão o papel desempenhado pela tecnologia na recolha de informações 
sobre a exposição dos aprendizes e as competências que adquirirem. Em particular, a 
iniciativa Empregos Dignos para os Jovens desenvolverá o chamado «Diário de Trabalho 
de Aprendizagem», uma aplicação inteligente que permitirá tanto aos trabalhadores 
qualificados como aos jovens aprendizes registar o percurso de aprendizagem dos 
aprendizes, os conhecimentos fornecidos e as competências obtidas.

 ⦁ Modernização dos serviços de emprego para os jovens: Em áreas com elevada incidência 
de informalidade, o «GPS do Trabalho», uma aplicação para smartphone, é utilizado para 
localizar as ofertas de emprego e as oportunidades de ensino e formação para melhorar 
a adequação entre a oferta e a procura entre empregadores e jovens trabalhadores na 
sua primeira experiência profissional formal.

 ⦁ Promover a criação da primeira empresa formal: através da inclusão financeira. A 
iniciativa Empregos Dignos para os Jovens reforçará o potencial e a aplicação de métodos 
de pagamento eletrónicos e móveis como instrumento a utilizar na formalização de novas 
empresas.

17 OIT: Recomendação (N.º 204) relativa à transição da economia informal para a economia formal, texto da recomendação adotada 
pela Conferência Internacional do Trabalho, 104.ª Sessão, Genebra, 12 de junho de 2015. Disponível em: http://www.ilo.org/ilc/
ILCSessions/104/texts-adopted/WCMS_377774/lang--en/index.htm.

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/texts-adopted/WCMS_377774/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/texts-adopted/WCMS_377774/lang--en/index.htm
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4.2	 Abordagem	estratégica	global	e	a	nível	nacional

No seguimento da Recomendação (N.º 204) da OIT, a iniciativa Empregos Dignos para os Jovens 
articulará as suas ações em torno de cinco componentes inter-relacionados, nomeadamente:

1. Campanha de sensibilização e de consciencialização: Uma campanha global sobre a
transição dos jovens para a formalidade através da tecnologia mobilizará o interesse
e a vontade política de todos os grupos de interesse no âmbito da iniciativa Empregos
Dignos para os Jovens, dos governos aos parceiros sociais, aos jovens e à sociedade civil,
ao sistema das Nações Unidas e às instituições regionais, ao setor privado e a outros.

2. Diagnóstico e aconselhamento a nível nacional: Em colaboração com os seus parceiros,
a iniciativa Empregos Dignos para os Jovens avaliará a situação e as forças motrizes
subjacentes à informação dos jovens e procederá a uma revisão abrangente dos quadros
jurídicos e políticos e das práticas conexas. A avaliação será seguida do desenvolvimento
de um roteiro para estratégias integradas sobre a transição dos jovens para a formalidade,
integrando a aplicação de novas ferramentas tecnológicas.

3. Diálogo social e desenvolvimento de capacidades: Tal como acima referido, o diálogo
social e a abordagem tripartida são fatores determinantes do trabalho digno e serão
promovidos a nível nacional para garantir que as ações nacionais se traduzam numa
transição efetiva para a economia formal. Os materiais, a metodologia e os módulos
de formação sobre a transição dos jovens para a formalidade serão desenvolvidos e
aplicados através de seminários nacionais.

4. Desenvolvimento, partilha e divulgação de conhecimentos: A iniciativa Empregos Dignos
para os Jovens centrar-se-á no desenvolvimento de conhecimentos sobre as ligações
e os canais de transmissão entre a inclusão financeira e a transição dos jovens para a
economia formal, bem como na aplicação de novas tecnologias para facilitar a transição.
Os eventos a nível global e nacional criarão oportunidades de intercâmbio e divulgação
de informações.

5. Desenvolvimento de novas tecnologias: As novas tecnologias neste domínio incluem,
nomeadamente, as aplicações para smartphones, «Apprenticeship Work Diary» (Diário
de Trabalho de Aprendizagem) e «Labour GPS» (GPS do Trabalho), bem como os sistemas
de pagamentos eletrónicos e móveis.
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