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A criação de mais e melhores empregos para os jovens é hoje uma necessidade e
uma prioridade para assegurar a transição a um futuro do trabalho centrada no ser
humano. A iniciativa global “Empregos Dignos para a Juventude” procura aumentar
a ação e o impacto no emprego dos jovens tendo como base a Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável. No quadro dessa iniciativa, uma das prioridades
estratégicas é a criação de empregos verdes para os jovens. A ação contra as alterações
climáticas representa uma área de oportunidade para promover a resiliência climática
além de enfrentar o desafio do emprego jovem.
Segundo o relatório da OIT “Greening with jobs World Employment and Social Outlook
20181” cerca de 60 milhões de novos empregos na economia verde poderiam
potencialmente ser criados até 2030. Se gerido adequadamente, o crescimento verde
pode oferecer uma oportunidade para enfrentar o desafio do emprego dos jovens,
preservando simultaneamente o meio ambiente e aumentando a resiliência climática.

QUE TEMAS SÃO ABRANGIDOS POR ESTE CURSO?
Este curso aborda as ligações entre a ação ambiental e a criação de empregos verdes,
com foco no emprego jovem:
• O que são os empregos verdes e qual é a ligação entre sustentabilidade ambiental
e trabalho digno.
• Os principais desafios e oportunidades para promover a empregabilidade dos
jovens através da criação de empregos verdes em diferentes setores.
• Análise de diferentes abordagens, experiências e boas práticas globais para
promover mais e melhores empregos para jovens na economia verde.

O QUE IREI APRENDER NO CURSO?
O curso visa reforçar a capacidade dos participantes para que possam:
• identificar setores com alto potencial de emprego verde para os jovens;
• promover a participação dos governos e parceiros sociais em estratégias,
iniciativas e políticas para a transição ecológica com foco na inclusão dos jovens;
• desenhar possíveis roteiros, ações e estratégias para conciliar a necessidade
da criação de mais e melhores empregos para os jovens com os processos de
transição para uma economia verde nos países da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP).
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https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf
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O QUE PODEREI FAZER?
•
•
•

Discutir com atores proeminentes que trabalham em diferentes setores da
economia verde.
Aplicar estratégias concretas para promover oportunidades de trabalhos verdes e
dignos para jovens em setores com alto potencial transformador.
Utilizar diretrizes internacionais e conhecimento inovador e de vanguarda para
ajudar os países da CPLP a gerir a transição para economias de baixo carbono e
com alto potencial de criação de novos empregos.

PORQUÊ PARTICIPAR?
•
•
•

Partilhar conhecimentos, boas práticas e experiências com os Estados-membros
da CPLP.
Aceder aos materiais de aprendizagem durante e após o curso através da
plataforma online.
Debater estratégias eficazes para lidar com os desafios e as oportunidades
associadas ao emprego jovem com o objetivo de promover economias e
sociedades mais sustentáveis nos países da CPLP.

PARA QUEM É DIRECIONADO O CURSO?
•

•
•
•

Funcionários do Governo envolvidos na concepção e implementação de políticas
ambientais, de emprego juvenil, empreendedorismo e de juventude, assim como
de educação.
Agências de desenvolvimento empresarial, gabinetes de apoio ao
empreendedorismo, associações empresariais.
Profissionais do mundo académico.
Parceiros sociais: organizações de empregadores e de trabalhadores e
representantes de organizações de jovens.

O curso contará com uma participação equilibrada de mulheres e homens.

COMO INSCREVER-SE?
Envie-nos o formulário eletrónico disponível em https://oarf2.itcilo.org/CST/A1513181/pt
antes do dia 01 julho de 2020.
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INFORMAÇÕES
PARA MAIS INFORMAÇÃO,
P O R FAV O R C O N TA C TA R
Centro Internacional de Formação da OIT
Programa Empresa, Microfinança e
Desenvolvimento Local (EMLD)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turim – Itália
greenjobs@itcilo.org
www.itcilo.org
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