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DIA 13 DIA 14 DIA 15 Formato

P
LE

N
Á

R
IA

 
P

LE
N

Á
R

IA
 

W
O

R
KS

H
O

PS
 

em
 p

ar
al

el
o 

Abertura Oficial
Resultados do CIT 2019 
O Futuro do Trabalho

Competências para os 
empregos do futuro e 

aprendizagem ao longo da 
vida

Emprego jovem: 
Tendências, desafios e 

oportunidades

11:15-13:00

O futuro é agora!
O impacto da tecnologia no 

trabalho e na produção

Economia azul:
Uma porta para o 

crescimento e o emprego 
sustentáveis

O crescimento Verde e a 
transição para a 
sustentabilidade

A voz aos jovens

Os jovens e o futuro do 
trabalho – perspetivas e 

aspirações

A voz aos jovens

Percursos de vida e 
diálogos em paralelo

A voz aos jovens

Face to face com os 
decisores

14:00-15:30

“Os Empregos do futuro” 
no setor Economia digital

“Os Empregos do futuro” 
no setor da Economia 

Azul

“Os Empregos do futuro” 
no setor da Economia 

verde

Face aos desafios da 
Economia Digital, que 

mudanças?

Rompendo telhados de 
vidro: Estratégias para 
empoderar mulheres no 

local de trabalho

Promover o emprego 
através do 

desenvolvimento do 
espírito empresarial

16:00-17:30

10:45-11:15 PAUSA CAFÉ

RETORNO À PLENÁRIA

“O FUTURO DO TRABALHO E OS EMPREGOS DO FUTURO”



       SUMÁRIO
A crise do emprego jovem, consideravelmente 
agravada pela crise económica e financeira mundial, 
exige atualmente que os governos, os empregadores 
e os trabalhadores façam mais para promover, criar 
e manter empregos dignos e produtivos, a fim de 
fazer face aos mais de 59 milhões de jovens 
desempregados em todo o mundo.

A par disso, o mundo do trabalho está passando por 
mudanças profundas, impulsionadas por inovações 
tecnológicas, evolução demográfica, mudanças 
climáticas e globalização, tornando-se assim 
imperativo  "uma nova abordagem que coloque 
aspessoas e o trabalho que realizam no centro das 
políticas económicas e sociais e das práticas 
empresariais”.

Em Cabo Verde, as estatísticas do mercado de 
trabalho mostram que o desemprego é ainda de dois 
dígitos (12,2%) e afeta principalmente os jovens, 
com maior incidência para as mulheres.

É neste contexto que nasce a "Academia sobre o 
Futuro do Trabalho e os Empregos do Futuro", no 
âmbito do Programa de Apoio ao Emprego, 
Empregabilidade e Inserção dos Jovens, sob a 
liderança do Governo de Cabo Verde, implementado 
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 
pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), com financiamento do 
Grão-Ducado do Luxemburgo. 

       OBJECTIVO
O objetivo principal da "Academia sobre o Futuro do 
Trabalho e os Emprego do Futuro", com foco em 
Cabo Verde, é partilhar ideias e tendências sobre o 
futuro do trabalho, contribuir para os desafios mais 
prementes e discutir soluções sustentáveis.

Para além do objetivo principal, esta Academia visa:
1. Incentivar estratégias inovadoras de criação de 
emprego em setores promissores da economia 
cabo-verdiana 
2. Facilitar o diálogo e a colaboração entre os 
participantes, mas sobretudo dar a voz aos jovens
3. Mobilizar a vontade política e os recursos para 
aumentar o investimento e o impacto no emprego 
dos jovens.

       
       ESTRUTURA DA ACADEMIA
A Academia estará estruturada em:

-Sessões plenárias com o objetivo de refletir de 
forma inovadora, integrada e abrangente sobre os 

temas e questões mais atuais relacionados com o 
futuro do trabalho e o emprego digno. Conjuntamente 
com especialistas internacionais e nacionais, os 
participantes terão a oportunidade de discutir visões e 
ideias sobre o futuro que nos espera.
 - Workshops em paralelo (á escolha, em função dos 
interesses dos participantes), onde temas 
específicos relacionados com o mundo do trabalho, 
mas especialmente com as economias digital, azul e 
verde, serão explorados, analisados e debatidos em 
profundidade, procurando sempre apoiar-se em 
experiências concretas, boas e más práticas, 
obtendo elementos e lições úteis para iniciativas 
futuras e o trabalho digno. 

        SESSÕES PLENÁRIAS
DIA 13

As recomendações da Conferência Internacional do 
Trabalho (2019) sobre O Futuro do Trabalho no âmbito 
da Cooperação Sul Sul e Triangular. 

O futuro é agora! O impacto da tecnologia no 
trabalho e na produção. Há muito tempo que o mundo 
do trabalho está a mudar, primeiro com a automação, 
depois com digitalização seguida da utilização 
generalizada de computadores, smartphones e da 
Internet. Surgiram novas formas de produção e modelos 
de negócio, impossíveis até há pouco tempo, ameaçam 
agora negócios estabelecidos. Neste momento, estamos 
no limiar de uma nova revolução, na qual novas 
tecnologias, como a inteligência artificial, podem permitir 
uma época de inovação sem precedentes. Partindo 
dessas tendências, vamos explorar o seu impacto no 
modo como produzimos, consumimos e nos educamos.

A voz aos jovens: Diálogo aberto com os jovens 
sobre o futuro

DIA 14
Competências para os empregos do futuro e a 

aprendizagem ao longo da vida 
Num mercado cada vez mais competitivo e sujeito ao 
ritmo alucinante das inovações tecnológicas, é preciso 
ter em mente: quais as competências mais procuradas 
no mercado de trabalho? quais as profissões mais 
viradas para o futuro? que competências pedem as 
entidades empregadoras? Que competências os jovens 
diplomados devem mobilizar nos contextos 
profissionais?

Economia azul: uma porta para o crescimento e o 
emprego sustentáveis
Considerando que a Economia Azul constitui uma fonte 
considerável de riqueza e oferece soluções e 
oportunidades criativas e inovadoras de 
desenvolvimento sustentáveis, em equilíbrio com as 
vertentes social, económica e ambiental, reflectindo na 
preservação do meio ambiente, melhorias para a saúde 
humana e condições de vida das populações será 
fornecida uma visão abrangente do seu impacto sobre 
as perspetivas de trabalho para os jovens.

A voz aos jovens: Percursos de vida e diálogos em 
paralelo.

DIA 15
Emprego jovem: Tendências, desafios e 

oportunidades  
As tendências e os desafios impostos pelo mercado 
do trabalho, hoje e no futuro próximo, o seu impacto 
e as oportunidades para o emprego jovem serão 
analisadas

O crescimento Verde e a transição para a 
sustentabilidade
Que caminhos e que actividades possibilitarão as 
pequenas e médias empresas alcançar a 
sustentabilidade ambiental, social e económica?

A voz aos jovens: Diálogo aberto com os 
decisores sobre as várias medidas colocadas à 
disposição dos jovens e o seu impacto actual e 
futuro.

WORKSHOPS EM PARALELO
DIA 13

“Os Empregos do futuro” no setor da Economia digital 
A economia digital é um espaço de crescimento 
derivado do avanço tecnológico vertiginoso, que gera 
um sem número de aplicações e novos serviços, bem 
como produtos daí decorrentes. Surgem, cada vez 
mais, soluções móveis e sociais, computação na 
nuvem e análises de dados, que abrem portas a 
novas oportunidades. Assim, emergem novas novas 
profissões, que requerem especialistas em domínios 
variados. O que nos espera? Como promover o 
desenvolvimento de talentos para fazer face às 
nossas demandas?

Face aos desafios da Economia digital, que 
mudanças?
Na era da transformação digital, novos modelos de 
negócios e novos sistemas de produção modificaram a 
forma como interagimos com a tecnologia, e os 
desafios para o avanço da digitalização são imensos. 
Assim, o que esse painel se propõe a refletir é: onde 
queremos chegar com a transformação digital? Quais 
as perspectivas para negócios? Que competências para 
os jovens face aos novos postos de trabalho? 

DIA 14
Os Empregos do futuro no setor da Economia Azul 

Neste “oceano de oportunidades” existe grande 
margem para aumentar a sua produtividade, 
potencial e contribuição para a economia, sendo 
fundamental inspirar, envolver e converter os jovens 
para carreiras sustentáveis como o turismo costeiro, 
aquacultura, energia oceânica, biotecnologia 
marinha, construção naval, transporte marítimo e 
pescas, entre outros.

Rompendo telhados de vidro: Estratégias para 
empoderar mulheres no local de trabalho
Empoderar mulheres e promover a equidade de género 
em todas as atividades sociais e económicas são 
garantias para o efetivo fortalecimento da economia, o 
impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade 
de vida das mulheres, homens e crianças, e para o 
desenvolvimento sustentável. Por isso, é necessário 
discutir conceitos essenciais relacionados com género e 
trabalho a fim de adquirir uma visão geral das 
tendências, dos papéis e das barreiras invisíveis no 
acesso aos mercados de trabalho em contextos 
específicos. Neste contexto, na perspetiva SUL SUL, um 
enfoque especial será dado ao papel dos países PALOP’s 
e a paridade de género.

DIA 15
Os Empregos do futuro no setor da economia verde 

Nos dias de hoje, os empregos verdes são cada vez mais 
transversais, permitem introduzir alterações profundas 
em vários setores de atividade, bem como gerar um 
enorme potencial de empregabilidade. Neste sentido, 
surgem oportunidades em novos serviços e atividades, 
como por exemplo em segurança energética, agricultura 
e floresta, eco-turismo, planeamento de infraestruturas 
verdes e muito mais. Importa conhecer para abraçar.

Promover o emprego através do desenvolvimento do 
espírito empresarial
Serão discutidos alguns aspetos que nos levem a 
compreender qual o papel do estímulo ao 
desenvolvimento do espírito empresarial nomeadamente 
na criação de novas dinâmicas que contribuam para 
atenuar as assimetrias territoriais, a criação de emprego 
sustentado e a geração de riqueza.

         QUEM IRÁ PARTICIPAR
Jovens empreendedores, jovens líderes e membros da 

comunidade universitária 
Líderes institucionais do sector do emprego e da 

formação profissional 
Representantes de empregadores, trabalhadores e 

OSCs.

         COMO PARTICIPAR
A inscrição deve ser feita mediante o preenchimento do 
seguinte formulário em linha: https://bit.ly/2M1ifo0

Prazo para inscrição: até ao dia 20 de Outubro
Há um número limitado de vagas pelo que proceder-se-á 
a uma seleção dos candidatos de acordo com o perfil, 
respeitando as quotas para cada ilha.
Aos participantes selecionados serão garantidas as 
despesas de deslocação e estadia.


