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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
Mais de 1,6 mil milhões de pessoas vivem atualmente em situações de fragilidade e em 
estados afetados por conflitos, 50 por cento das quais têm idades inferiores a 20 anos.1 Nestas 
zonas, os conflitos duradouros e as emergências complexas prolongam-se durante muitos 
anos, fazem estagnar e reverter o crescimento económico e afetam os benefícios em termos 
de desenvolvimento. Em resultado, a pobreza concentra-se cada vez mais nos contextos de 
fragilidade: estima-se que a percentagem de pessoas que vivem em situações de pobreza 
extrema em contextos afetados por conflitos aumente dos atuais 17 por cento para quase 50 por 
cento até 2030.2

A fragilidade acentua a gravidade do desafio enfrentado pelos jovens, tanto em termos 
da disponibilidade como da qualidade dos empregos. Para os jovens, que já são 
desproporcionadamente afetados pelo desemprego a nível mundial,3 a fragilidade significa 
frequentemente que é ainda mais difícil para eles terem acesso a oportunidades de emprego, 
com empregos de qualidade inferior para aqueles que encontram trabalho. Neste cenário, vários 
grupos de jovens sofrem desigualdades crescentes no mercado de trabalho, as suas transições de 
escola para a vida ativa são cada vez mais longas e mais incertas, e ficam cada vez mais afastados 
do mercado de trabalho.4 Nestas circunstâncias, os jovens podem ser forçados a exercer empregos 
na economia informal, instáveis, mal pagos ou mesmo de alto risco e prejudiciais – apenas para 
a sobrevivência diária. Os jovens em ambientes frágeis e afetados por conflitos correm muito 
mais o risco de abandonar a escola ou a universidade, a fim de encontrar trabalho, motivados 
por uma sensação de desespero ou ansiedade acerca do seu próprio bem-estar. Em situações de 
fragilidade, as mulheres jovens, em particular, são mais suscetíveis de abandonarem o sistema 
de ensino e de serem impedidas de trabalhar fora de casa, através de uma combinação do medo 
da família pela sua segurança e da pressão das normas sociais conservadoras.

O desemprego jovem, os défices de trabalho digno, a fragilidade e a migração estão estreitamente 
interligados. Embora a fragilidade – em particular a baixa segurança – agrave o desemprego, a 
falta de emprego e os empregos de baixa qualidade podem também intensificar a fragilidade.5 
Nos casos em que faltam meios de subsistência e oportunidades de emprego, os jovens que vivem 
em contextos de fragilidade podem ser visados pelas estratégias de recrutamento de grupos 
extremistas, criminalidade organizada, associações de gangues ou pirataria.6 A fragilidade e o 
conflito podem igualmente encorajar a migração, tornando por vezes os jovens em refugiados 
em busca de segurança de vida noutro lugar. Embora o emprego nem sempre seja a força motriz 
principal, é normalmente um elemento do processo de migração. Para os países de origem, 
o êxodo dos jovens pode exacerbar ainda mais a estagnação económica e a fragilidade, em 
virtude da perda de capital humano. A incidência da migração irregular é mais elevada entre os 
jovens que fogem da fragilidade, colocando-os em risco de tráfico ou exploração. Nos países de 
acolhimento, onde os mercados de trabalho locais têm de absorver grandes fluxos de candidatos 
a emprego, tanto os jovens refugiados como os migrantes podem ver-se excluídos do mercado 
de trabalho e do trabalho digno, sem voz política e sem direitos.7

O emprego – em especial entre os jovens – tem potencial para construir a paz, promover a 
autossuficiência das pessoas refugiadas nas comunidades de acolhimento e apoiar a reintegração 
das pessoas anteriormente deslocadas, aquando do seu regresso. Em contextos frágeis, o 
emprego pode contribuir para a paz, criando, em primeiro lugar, uma atitude construtiva de 

1 OCDE: States of fragility 2016: Understanding Violence (Paris, 2016).
2 Banco Mundial: Fragility, conflict and violence (Washington, DC, 2017). 
3 OIT: Global Employment Trends for Youth 2017: Paths to a better working future (Genebra, 2017).
4 OIT: Emprego e trabalho digno em situações de fragilidade, conflito e desastre (Genebra, 2016).
5 P. Collier, A. Hoeffler e D. Rohner: Beyond greed and grievance: feasibility and civil war. CSAE Workpaper Series, Center for the Study 
of African Economies (Oxford, 2006).
6 OIT: Emprego e trabalho digno em situações de fragilidade, conflito e desastre.
7 OIT: The Access of refugees and other forcibly displaced persons to the labour market (Genebra, 2016).
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contacto entre grupos, derrubando assim estereótipos comuns e melhorando o conhecimento 
e as perceções entre grupos; em segundo lugar, dando resposta às reclamações e perceções de 
tratamento injusto e de desigualdade; e, em terceiro lugar, promovendo as competências e as 
oportunidades económicas, o que, por sua vez, reduz os incentivos à adoção de comportamentos 
adversos e dá razões para o não envolvimento em migrações irregulares.8

Figura 1: Efeito na paz e na segurança dos investimentos no emprego jovem

Fonte: Baseado em T. Brück et al. (2016). «Jobs aid peace: a review of the theory and practice of the 
impact of employment programmes on peace in fragile and conflict-affected countries.»

A comunidade internacional tem prestado muita atenção à ação em prol da paz e da resiliência, e 
a iniciativa Empregos Dignos para os Jovens dará um contributo significativo para esses esforços, 
ao promover o emprego jovem em situações de fragilidade. Os esforços globais recentes para o 
efeito incluem a Resolução n.º 2250 (2015) do Conselho de Segurança sobre a juventude, a paz 
e a segurança, que sublinhou a importância de criar políticas para os jovens que contribuam 
positivamente para a consolidação da paz; os trabalhos em curso sobre a Resolução n.º 1325 
(2000) do Conselho de Segurança sobre as mulheres, a paz e a segurança; e a Recomendação 
(N.º205) sobre o emprego e o trabalho digno em prol da paz e da resiliência, de 2017, adotada 
pela Conferência Internacional do Trabalho. No contexto da migração por motivos económicos e 
dos movimentos de pessoas refugiadas, a Declaração de Nova Iorque relativa aos Refugiados e 
Migrantes, de 2016,9 aborda os desafios com que se deparam as pessoas refugiadas e migrantes 
e sublinha o papel do trabalho digno nos países de origem e de acolhimento. Através da 
Declaração, a Assembleia Geral comprometeu-se a criar dois pactos globais: migração segura, 

8 OIT, PNUD, UN PBSO e Banco Mundial: Employment programmes and peace (2016); T. Brück et al.: Jobs aid peace. A Review of the 
Theory and Practice of the Impact of Employment Programmes on Peace in Fragile and Conflict-affected Countries, Documento de 
Trabalho do ISDC (Berlim, 2016).
9 Como definido na Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 71/1.

Contributos para a prevenção de conflitos, a consolidação da paz e a 
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ordeira e regular; e sobre as pessoas refugiadas.10

Investir no emprego jovem em situações de fragilidade irá impulsionar os resultados no 
mercado de trabalho de alguns dos jovens mais vulneráveis, incluindo as mulheres jovens e os 
jovens com deficiência, que correm maior risco de serem excluídos dos progressos alcançados 
no domínio do desenvolvimento. Com o lema «não deixar ninguém para trás» e «chegar primeiro 
ao que está mais atrás», a iniciativa Empregos Dignos para os Jovens tirará partido da natureza 
interligada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a fim de acelerar os progressos 
no sentido de oportunidades de trabalho digno para os jovens de ambos os sexos e o crescimento 
económico. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma agenda transformacional, 
de âmbito universal e ambiciosa na sua intenção de não deixar ninguém para trás. A fragilidade, 
a vulnerabilidade, a desigualdade e a falta de oportunidades de trabalho digno continuam a ser 
o maior obstáculo à consecução dos ODS. Os jovens são agentes da mudança ativos e criativos. 
Dotados de competências adequadas, oportunidades de emprego e mecanismos de apoio, irão 
certamente acelerar o progresso no sentido da concretização da Agenda 2030.

3 Evidências e inovações

3.1	 O	que	é	que	funciona	em	termos	de	promoção	do	emprego	jovem		 	
	 em	situações	de	fragilidade?

3.1.1 Formação profissional e de competências para o empreendedorismo

O desenvolvimento de competências pode melhorar a empregabilidade e o autoemprego dos 
jovens e facilitar a sua transição para o mercado de trabalho. Isto é necessário, uma vez que 
os países em situações de fragilidade têm frequentemente sistemas de educação ineficazes. 
No entanto, os investimentos no desenvolvimento de competências não se traduzirão 
automaticamente em melhores empregos para os jovens, a menos que sejam corrigidos os 
desajustamentos entre os prestadores de ensino e formação, por um lado, e os empregadores, 
por outro.11 A experiência demonstrou que as intervenções bem-sucedidas que conduzem ao 
emprego jovem devem seguir uma abordagem baseada no mercado e orientada para a procura, 
que assenta numa análise abrangente do mercado de trabalho e que beneficia da participação 
dos empregadores, trabalhadores e de outras partes interessadas a nível local.12 Uma estreita 
cooperação e o envolvimento das organizações de trabalhadores e empregadores com base no 
diálogo social e na abordagem tripartida são fatores-chave de sucesso na promoção do emprego 
jovem e, por conseguinte, da paz e da resiliência. Medidas complementares, como as subvenções 
ao arranque de empresas, o emprego remunerado num programa de investimento em emprego 
intensivo e os serviços de adequação das competências ao mercado de trabalho, contribuirão 
para aumentar os ganhos obtidos com as intervenções no âmbito do desenvolvimento de 
competências.

Em contextos de fragilidade, a combinação de competências técnicas e não técnicas é crucial 
para melhorar as atitudes e os comportamentos. A formação no domínio das competências 
sociais dirigida a jovens em risco ajudou a reduzir a incidência da criminalidade e violência.13 

10 Nações Unidas: Making migration work for all. Relatório do Secretário-Geral, Documento da Assembleia Geral n.º A/72/643 (Nova 
Iorque, 2017).
11 C. Blattman e L. Ralston: Generating employment in poor and fragile states: evidence from labor market and entrepreneurship 
programs. Disponível em SSRN (2015); R. Mallett e R. Slater: «Livelihoods, conflict and aid programming: Is the evidence base good 
enough?» in Disasters (Vol. 40, 2.ª edição), pp. 226-245, abril de 2016.
12 GIZ: Employment promotion in contexts of conflict, fragility and violence: Opportunities and Challenges for Peacebuilding (Bona, 
2015).
13 C. Blattman, J. Jamison e M. Sheridan: Reducing crime and violence: experimental evidence on adult noncognitive investments in 
Liberia. Documento de Trabalho sobre Investigação Política 7648 (Grupo do Banco Mundial, Washington, DC, 2015).
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Elementos como a resolução de conflitos, a resolução de problemas e o trabalho em equipa têm 
potencial para maximizar o impacto positivo do emprego na consolidação da paz e na prevenção 
de conflitos.

3.1.2 Acesso ao capital

As transferências em dinheiro, o capital em espécie e o crédito subsidiado ajudaram os jovens em 
situações de fragilidade, e em especial os das zonas rurais, a manter e iniciar as suas atividades 
e a melhorar o seu potencial de rendimento a longo prazo.14 As transferências em dinheiro podem 
estar dependentes de condições como, por exemplo, a participação em ações de formação 
técnica ou de formação em competências sociais, ou não dependentes de condições, à luz de 
dados recentes que contestam o pressuposto de que os beneficiários irão utilizar indevidamente 
o dinheiro ou de que os programas baseados no capital conduzem à dependência.15

Os componentes com base no capital podem maximizar o impacto das competências técnicas 
e empresariais. As subvenções ao arranque de empresas podem permitir que aqueles que 
receberam formação em empreendedorismo e competências técnicas utilizem imediatamente 
essas competências. Além disso, ao condicionar a transferência de capital à participação em 
programas no domínio das competências sociais ou à presença continuada em áreas de baixo 
risco, é possível ligar o apoio ao desenvolvimento empresarial diretamente aos objetivos de 
consolidação da paz.16

Embora o autoemprego crie postos de trabalho para os jovens, estes nem sempre correspondem 
a empregos dignos. O autoemprego é frequentemente menos uma escolha do que uma 
necessidade para os jovens em situações de fragilidade, tornando-os vulneráveis a condições 
de trabalho perigosas e a baixa produtividade. As intervenções que promovem o autoemprego 
entre os jovens devem salientar a importância da qualidade do trabalho, dos direitos no trabalho 
e da sustentabilidade das empresas lideradas pelos jovens.

3.1.3 Programas baseados no trabalho após conflitos e desastres

As iniciativas baseadas no trabalho, como o Programa de Investimento em Atividades de 
Emprego Intensivo (EIIP- sigla inglesa) e os regimes de «dinheiro em troca de trabalho» podem 
proporcionar aos jovens oportunidades de trabalho e rendimento, e simultaneamente capacitá-
los para que se envolvam na melhoria sustentada das infraestruturas da sua comunidade local. 
O Programa de Investimento em Atividades de Emprego Intensivo e os programas «trabalho 
contra remuneração» geram emprego e rendimento imediatos e a médio prazo, maximizando 
a utilização de mão-de-obra local qualificada e não qualificada disponível nos investimentos 
públicos. Os benefícios concretos destas iniciativas incluem dividendos imediatos de paz em 
situações de fragilidade, um resultado crucial, dado que a maioria das intervenções no domínio 
do emprego jovem leva algum tempo a mostrar resultados.17

Os investimentos em mão-de-obra intensiva são particularmente úteis na reabilitação e 
reconstrução de zonas atingidas por conflitos e desastres, na reconstrução de infraestruturas 
físicas e sociais, como estradas, escolas, sistemas de drenagem e de água potável.18 Estudos 
recentes sobre o impacto dos investimentos em infraestruturas rodoviárias no emprego indicam 

14 C. Blattman, J. Jamison e M. Sheridan: Reducing crime and violence: experimental evidence on adult noncognitive investments in 
Liberia. Documento de Trabalho sobre Investigação Política 7648 (Grupo do Banco Mundial, Washington, DC, 2015).
15 D. K. Evans e A. Popova: Cash transfers and temptation goods: a review of global evidence. Documento de Trabalho sobre 
Investigação Política n.º 6886 (Grupo do Banco Mundial, Washington, DC, 2014).
16 C. Blattman e J.  Annan:  «Can employment  reduce lawlessness  and rebellion?  A field experiment  with high-risk  men  in a fragile 
state» in American Political Science Review (2016, Vol. 110, n.º 1) pp. 1–17.
17 J. Kluve et al.: Interventions to improve the labour market outcomes of youth: A systematic review of training, entrepreneurship 
promotion, employment services and subsidized employment interventions (Campbell Systematic Reviews, 2017).
18 OIT: Employment-intensive investment: providing infrastructure, jobs and income (Genebra, 2013).
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que estes investimentos não só trazem benefícios diretos e indiretos a curto prazo, como também 
apoiam o crescimento económico a longo prazo e a criação de emprego, reduzindo os custos do 
setor privado e aumentando a produtividade.19 Ao mesmo tempo, os programas relacionados 
com o trabalho não se limitam à reabilitação de infraestruturas materiais, envolvendo também 
a canalização de investimentos intensivos em emprego para os setores sociais e para os 
serviços ambientais. Medidas deste tipo facilitam a coesão social e a resiliência climática das 
comunidades, e lutam contra a tendência comum dos projetos de infraestruturas para favorecer 
o emprego de homens sem deficiência.

3.1.4 Estratégias integradas para combinar vários componentes do programa

Os programas de emprego que combinam múltiplos instrumentos podem maximizar o seu 
impacto nos resultados no mercado de trabalho dos jovens. Por si só, os cursos de formação 
em competências profissionais e empresariais são frequentemente insuficientes para permitir 
aos jovens a transição para a manutenção de um emprego remunerado ou um trabalho por 
conta própria permanente. No entanto, quando complementadas por transferências de capital, 
programas de investimento intensivo em termos de emprego e serviços de emprego, estas 
medidas são muito mais suscetíveis de conduzirem a resultados positivos no mercado de trabalho. 
Os serviços de emprego, em particular, podem funcionar como catalisadores, adequando as 
oportunidades de formação, os serviços financeiros, os programas baseados no trabalho e os 
empregos reais às necessidades e às competências dos jovens. O Programa Emprego para a Paz 
e a Resiliência, um programa emblemático da OIT, assenta numa abordagem integrada deste tipo 
para reforçar a ação a nível nacional.20

3.2	 Que	abordagens	inovadoras	podem	ser	assumidas	para	promover	o	
emprego	jovem	em	contextos	de	fragilidade?

A fragilidade dos contextos coloca desafios específicos à conceção e execução de programas 
eficazes de emprego jovem, incluindo os que se encontram em ambientes políticos e de segurança 
instáveis e com infraestruturas limitadas. Com base em experiências passadas e utilizando novos 
projetos e tecnologias, as abordagens inovadoras para a criação de empregos dignos para os 
jovens respondem criativamente aos problemas específicos destes contextos frágeis.

3.2.1 As novas tecnologias como meio de fazer chegar a formação de competências a 
jovens mais difíceis de alcançar

Os recursos digitais e as estruturas de formação móvel podem ser particularmente úteis para 
chegar aos jovens em ambientes de fragilidade (em especial, aos que têm mobilidade reduzida, 
que têm de se deslocar frequentemente ou que estão repetidamente deslocados) – tanto para 
proporcionar oportunidades educativas como enquanto potencial fonte de emprego.

Os recursos de formação a distância (e-learning) podem ajudar a alcançar as populações 
jovens que querem melhorar as suas competências, mesmo em tempos de conflito. Na 
República Árabe da Síria, os centros de formação técnica e profissional (FTP) trabalham em 
situações de aprendizagem não seguras utilizando métodos de formação alternativos. Foi 
criado um portal de FTP para proporcionar uma série de ferramentas de formação a distância, 
incluindo aulas, salas de conversação, testes e disponibilização de materiais multimédia e de 
aprendizagem interativa. O portal oferece um substituto eficaz às infraestruturas de formação 
tradicionais do Centro de Formação de Damasco, dado que muitos estudantes não conseguem 
chegar ao centro. O Centro também comunica com o pessoal e os estudantes através de 
mensagens móveis em massa, 

19 OIT: Review of impacts of road sector investments on employment (Genebra, 2017).
20 Pode consultar informação detalhada sobre o programa no sítio Web da OIT, em http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-
ilo- works/WCMS_495276/lang--en/index.htm.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo- works/WCMS_495276/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo- works/WCMS_495276/lang--en/index.htm
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através do seu sítio web e através das redes sociais. Além disso, foi criado um sistema 
eletrónico de orientação profissional e de colocação (E-PCGS - sigla inglesa) para apoiar o 
pessoal no estabelecimento de ligações entre as pessoas refugiadas e as oportunidades de 
emprego. O sistema facilita o acompanhamento e a monitorização da situação profissional 
dos formandos do Centro, apoia a identificação de oportunidades de emprego e ajuda a 
fazer a ligação entre estas oportunidades e os formandos.21

As instalações móveis de desenvolvimento de competências podem oferecer oportunidades de 
formação a jovens que não só são excluídos da educação por razões sociais e económicas, como 
também têm acesso a transportes e infraestruturas pouco fiáveis. No Haiti, por exemplo, onde 
57 por cento dos jovens desempregados vivem nas zonas urbanas, muitas vezes os jovens de 
ambos os sexos não têm acesso a estágios e a serviços empresariais empresas. Em resposta a 
estes desafios característicos de situações de fragilidade, foi criado o Laboratoire d’Innovation 
et de Développement Economique (LIDÉ), como instrumento de desenvolvimento de 
competências que oferece programas de gestão empresarial a jovens de ambos os sexos em 
zonas de particular vulnerabilidade que lhes permitam lançar as suas próprias empresas. 
Dezoito meses após o lançamento do LIDÉ no distrito Nacional de Fort, em Port-au-Prince, 300 
jovens empreendedores tinham beneficiado do programa, 40 novas empresas tinham sido 
incubadas e tinha sido dada voz às pessoas que normalmente não são ouvidas.22

3.2.2 Abordagens multilaterais para ligar os jovens ao setor privado

Os projetos que envolvem uma vasta gama de intervenientes locais, incluindo estudantes, 
empregadores e instituições de ensino, podem ajudar a aumentar a empregabilidade dos 
formandos e facilitar as transições escola e vida ativa em contextos de fragilidade. Foi 
desenvolvido em Gaza, onde os jovens enfrentam uma situação de desemprego elevado, um projeto 
que visava ligar os licenciados ao setor privado, e simultaneamente melhorar a produtividade 
de cinco indústrias locais. Os departamentos de engenharia da Universidade Islâmica de Gaza 
(IUG-sigla inglesa) têm estado ligados ao setor privado através do Centro de Ligação entre a 
Indústria e a Comunidade da Universidade, criado em 2014. O Centro de Ligação estabeleceu a 
ligação entre a faculdade de engenharia e o setor privado, por exemplo, prestando assistência 
técnica ao setor privado através do recurso a peritos da IUG; assegurando a participação do 
setor privado no processo de atualização e validação dos currículos e a respetiva aplicação, 
mediante aprendizagens estruturadas; e facilitando a transição dos licenciados para o mundo 
do trabalho através do aconselhamento e orientação adequando a oferta à procura. Em termos 
gerais, através do seu envolvimento multilateral, o projeto proporcionou soluções inteligentes 
para a reconstrução de Gaza, com benefícios tanto para o setor privado como para os recém-
licenciados.23

3.2.3 Abordagem gradual: estratégia global para o emprego jovem

A abordagem gradual destaca o potencial de combinar várias componentes de intervenção 
tendo em vista oportunidades de emprego mais eficazes e sustentáveis para os jovens em 
contextos da fragilidade e de deslocação forçada. A abordagem foi desenvolvida pela primeira 
vez no Bangladeche para ajudar a satisfazer as necessidades e promover as oportunidades 
de subsistência daqueles que eram demasiado pobres para terem acesso aos serviços de 
microfinanciamento. A abordagem gradual visa especificamente as fa mí lias mais vulneráveis, 
com especial ênfase nos jovens, e ajuda-as através de uma série de intervenções: o apoio na 
aquisição de consumíveis, educando-os sobre como realizar poupanças eficientes e a formação 

21 Existe informação detalhada sobre o programa de EFTP da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina 
no Próximo Oriente (UNRWA) disponível em https://www.unrwa.org/userfiles/201208024264.pdf.
22 PNUD: Innovation for 2030 – UNDP Innovation Facility: 2015 year in review (Nova Iorque, 2015).
23 OIT, PNUD e ACNUR: Estudos de casos sobre o emprego jovem em situações frágeis (Iniciativa Global sobre Empregos Dignos para 
os Jovens, 2017).

https://www.unrwa.org/userfiles/201208024264.pdf
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de competências centrada na criação e manutenção de empresas, e na transferência de dinheiro 
e na pecuária para ajudar as famílias a iniciar uma atividade económica sustentável. Desde 
2013, os projetos-piloto têm por objetivo alargar a abordagem para dar apoio às pessoas 
refugiadas e às suas comunidades de acolhimento em zonas urbanas. Um projeto-piloto visava 
membros das populações de pessoas refugiadas africanas e sírios no Cairo e em Alexandria. Os 
resultados preliminares indicam que 754 participantes encontraram emprego remunerado e que 
797 iniciaram com sucesso as suas próprias empresas. Além disso, de acordo com estimativas 
iniciais, o rendimento médio por pessoa, por mês, aumentou cerca de 18 por cento no Cairo e 27 
por cento em Alexandria.24

4 Ações relativa a empregos dignos para os jovens em    
 contextos de fragilidade 

4.1	 Reforçar	a	base	factual	sobre	o	que	funciona	e	como	facilitar		 						 	
	 empregos	dignos	aos	jovens	em	situações	de	fragilidade

A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens trabalhará com numerosos parceiros a nível mundial, 
regional e nacional para reforçar a base factual e apoiar o desenvolvimento de instrumentos 
eficazes para promover a criação de emprego para os jovens, contribuindo simultaneamente 
para a paz e a resiliência sustentadas. A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens irá:

1. Sintetizar as lições retiradas de abordagens promissoras e testadas para ajudar os jovens 
em situações de fragilidade a obter um trabalho digno, nomeadamente através de uma 
orientação eficaz e da utilização do diálogo social;

2. Delinear uma agenda de aprendizagem para identificar as necessidades e prioridades 
de aprendizagem com vista a melhorar a eficácia das intervenções em situações de 
fragilidade. Ao fazê-lo, a iniciativa estabelecerá a ligação com os esforços existentes a 
nível local e internacional para reforçar a base factual sobre as relações entre o emprego 
jovem, a paz, a resiliência, a migração irregular e a deslocação forçada;

3. Convidar e trabalhar com parceiros para produzir evidências em áreas emergentes, como 
o uso da ciência e da tecnologia para estimular a inovação em ambientes de fragilidade (em 
áreas como novas tecnologias no domínio dos programas de transferências em dinheiro, 
hackathons, aplicações e realidade virtual); oportunidades de criação de emprego na 
prestação de serviços em situações de fragilidade; e intervenções eficazes para a criação 
de empresas em contextos de fragilidade (nomeadamente através de cooperativas de 
jovens e da economia social);

4. Criar um diretório de recursos em conhecimento com notas técnicas e de orientação 
sobre jovens em situações de fragilidade, estabelecendo ligações e rentabilizando os 
recursos sobre a promoção do trabalho digno em situações de fragilidade existentes na 
biblioteca multimédia do Centro Internacional de Formação da OIT.25

5. Facilitar a obtenção de provas e melhorar a programação e o acompanhamento através 
de seminários temáticos com decisores políticos, técnicos e académicos, a nível nacional 
e mundial.

24 As informações detalhadas sobre a Abordagem Gradual da ACNUR podem ser consultadas em linha no sítio Web da ACNUR em 
http://www.unhcr.org/uk/graduation-approach-56e9752a4.html.
25 Consultar a plataforma do CIF-OIT subordinada ao tema «Da fragilidade à resiliência através do trabalho digno», disponível em 
linha em https://fragilestates.itcilo.org/promotion-of-decent-work-in-situations-of-fragility/.

http://www.unhcr.org/uk/graduation-approach-56e9752a4.html
https://fragilestates.itcilo.org/promotion-of-decent-work-in-situations-of-fragility/
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4.2	 Promover	intervenções	eficazes	e	promissoras	que	conduzam	a	mais		
	 e	melhores	empregos	para	os	jovens

O trabalho a nível nacional basear-se-á na identificação das necessidades dos jovens e 
incentivará as vozes dos jovens: A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens sensibilizará todas 
as partes interessadas para as necessidades específicas dos jovens em situações de fragilidade 
e incentivará os jovens a manifestarem-se e a envolverem-se nas respostas às crises.

Com base nas prioridades nacionais e nas capacidades existentes no terreno, a Iniciativa 
Empregos Dignos para os Jovens promoverá intervenções destinadas a:

1. Reforçar a empregabilidade dos jovens através de competências profissionais orientadas 
para a procura e baseadas no mercado, de assistência à procura de emprego e de formação;

2. Facilitar a criação e o crescimento de empresas através de competências empresariais e 
do acesso ao capital;

3. Fomentar a criação de emprego através de investimentos em emprego intensivo e de 
programas «trabalho contra remuneração» que sejam adequados à reconstrução e a 
outras obras públicas.

A Iniciativa Empregos Dignos para os Jovens colocará uma forte ênfase nas mulheres jovens. As 
mulheres jovens são particularmente afetadas pelo desemprego e pela falta de trabalho digno 
em ambientes de fragilidade. A sua participação significativa no mercado de trabalho é essencial 
para apoiar a recuperação e o reforço da resiliência, sendo, por conseguinte, um objetivo crucial 
da iniciativa Empregos Dignos para os Jovens. Além disso, a iniciativa promoverá o respeito pelos 
direitos das crianças e dos jovens, combaterá a discriminação, bem como o trabalho infantil e 
forçado, e salientará a importância de serviços complementares para os jovens em situações de 
fragilidade, incluindo o apoio psicológico e o acesso à proteção social.

4.3	 Promover	intervenções	eficazes	e	promissoras	que	conduzam	a	mais		
	 e	melhores	empregos	para	os	jovens

A Iniciativa Empregos Dignos para os Jovens trabalhará com os parceiros para apoiar os 
decisores políticos, as organizações de trabalhadores e empregadores e outros intervenientes 
nacionais, à medida que identificarem, conceberem e implementarem soluções para o desafio do 
emprego jovem em contextos de fragilidade. Em especial, a iniciativa visa reforçar a capacidade 
institucional:

1. Para identificar processos ou políticas que possam prejudicar o trabalho digno dos 
jovens, juntamente com soluções políticas para facilitar um crescimento económico mais 
inclusivo, com benefícios diretos para o emprego jovem;

2. Para integrar as políticas de emprego jovem nos esforços nacionais de prevenção, 
recuperação e resiliência.
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