
PARTICIPE DA INICIATIVA
Os parceiros da iniciativa Empregos Decentes para a Juventude exploram uma vasta 
rede de recursos e conhecimentos no sentido de impulsionar mudanças positivas 
para homens e mulheres jovens em todo o mundo.

Para participar, os parceiros se comprometem com a ação por meio de iniciativas 
atuais e futuras no nível nacional, regional e global. 

Para maximizar o impacto dos seus compromissos e promover os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, todos os parceiros alinham seu trabalho às 
prioridades e aos princípios orientadores. 

Visite nossa plataforma de compromisso para assumir seu compromisso e obter 
informações sobre o progresso e as contribuições dos nossos parceiros à iniciativa 
Empregos Decentes para a Juventude.
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2 JOVENS ECONOMICAMENTE 
ATIVOS ESTÃO 
DESEMPREGADOS OU 
ESTÃO TRABALHANDO, MAS 
CONTINUAM NA POBREZAEM

 CA
DA5

OS INVESTIMENTOS NO EMPREGO JUVENIL CONTINUAM FRAGMENTADOS, 
APESAR DA MAIOR ATENÇÃO POR PARTE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Contate-nos
Employment Policy Department
International Labour Organization
decentjobsforyouth@ilo.org
www.DecentJobsForYouth.org
@DecentJobsYouth 

  Respeito aos direitos dos 
jovens

  Abordagem 
multidimensional e 
multissetorial

  Impacto na quantidade e 
qualidade dos empregos  

  Acesso dos jovens a 
ativos produtivos

  Complementaridade e 
coerência entre políticas 
públicas e investimento 
privado 

  Igualdade de gênero

  Abordagens direcionadas 
que reconheçam a 
diversidade juvenil 

  Ação imediata mais 
intervenções de longo 
prazo

  Equilíbrio de 
intervenções nos lados 
da demanda e da oferta

  Alavancagem de 
plataformas existentes e 
lições aprendidas 

  Promoção de políticas do 
mercado de trabalho

  Foco na ação nacional e 
regional 

  Investimento em 
educação de qualidade e 
no desenvolvimento de 
habilidades

  Incentivo à participação 
ativa de jovens

  Ampliação de parcerias 
de múltiplas partes 
interessadas

EMPREGOS DECENTES PARA 
A JUVENTUDE
INICIATIVA GLOBAL PARA A AÇÃO
Quando homens e mulheres jovens têm acesso ao 
trabalho decente e produtivo, todos se beneficiam, e o 
nosso futuro se torna mais próspero.  

COMPARATIVAMENTE, O 
DESEMPREGO ENTRE OS 
JOVENS É PELO MENOS

MAIOR DO QUE ENTRE 
OS ADULTOS

3X

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Os parceiros da iniciativa Empregos Decentes para a Juventude comprometem-se 
com 15 princípios orientadores, que norteiam suas ações e seus investimentos no 
que se refere ao emprego juvenil.
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EMPREGOS DECENTES PARA A JUVENTUDE 
é a iniciativa global para ampliar a 
ação e o impacto no emprego juvenil 
no âmbito da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

ESTAMOS TRABALHANDO NO SENTIDO DE

A iniciativa Empregos Decentes para a 
Juventude busca mobilizar investimentos 
nacionais e internacionais para ampliar 
a ação em prol do emprego juvenil. Visa 
explorar instrumentos de financiamento 
inovadores, alavancando mecanismos globais 
e financiamento para o desenvolvimento, da 
maneira mais eficiente e inclusiva.

Na qualidade de centro global de 
conhecimentos, a iniciativa Empregos Decentes 
para as Juventude aproveita a experiência 
coletiva de seus parceiros para conectar, 
capturar e compartilhar melhores práticas. Seu 
objetivo é destacar abordagens inovadoras e 
facilitar oportunidades para aprender como 
tornar empregos decentes uma realidade para 
os jovens em diferentes contextos.

Com o compromisso dos seus parceiros, a 
iniciativa Empregos Decentes para a Juventude 
ajuda a ampliar a ação e o impacto nas 
principais prioridades temáticas, em resposta 
aos objetivos nacionais de desenvolvimento 
e em consonância com a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

A iniciativa Empregos Decentes para a 
Juventude reúne parceiros locais, nacionais, 
regionais e internacionais em uma aliança 
estratégica e inclusiva para impulsionar a 
vontade política, assegurar a convergência de 
políticas, estimular o pensamento inovador 
e mobilizar recursos para mais e melhores 
investimentos no emprego juvenil.

UMA PARCERIA INCLUSIVA

PRIORIDADES PARA A AÇÃO
Para fazer a diferença na vida dos jovens, a iniciativa Empregos Decentes para 
a Juventude está centrada em oito prioridades temáticas que respondem aos 
desafios mais prementes da atualidade.

CONSTRUIR UMA 
ALIANÇA ESTRATÉGICA

AMPLIAR A AÇÃO E O 
IMPACTO

COMPARTILHAR  E 
APLICAR conHECIMENTOS

MOBILIZAR RECURSOS

EMPREGOS VERDES PARA 
A JUVENTUDE 

HABILIDADES DIGITAIS 
PARA A JUVENTUDE

APRENDIZAGEM DE 
QUALIDADE

JOVENS EM SITUAÇÕES 
DE FRAGILIDADE 

JOVENS EM TRANSIÇÃO PARA 
A ECONOMIA FORMAL

JOVENS NA 
ECONOMIA RURAL 

EMPREENDEDORISMO JUVENIL 
E EMPREGO AUTÔNOMO

JOVENS TRABALHADORES EM 
OCUPAÇÕES PERIGOSAS

Nossa visão é a de um mundo onde os jovens tenham mais 
acesso a empregos decentes, em todos os lugares.

GOVERNOS

JUVENTUDE E 
SOCIEDADE CIVIL

PARLAMENTARES

MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO

ACADEMIA
NAÇÕES 
UNIDAS

FUNDAÇÕES

INSTITUIÇÕES 
REGIONAIS

SETOR 
PRIVADO

PARCEIROS 
SOCIAIS

Lançada em 2016 como o primeiro esforço de todo o sistema das Nações 
Unidas para promover o emprego juvenil, a iniciativa Empregos Decentes para 
a Juventude reúne os recursos e vastos conhecimentos de múltiplos parceiros. 
Trata-se de uma plataforma singular para abordar a fragmentação e catalisar a 
inovação nos níveis nacional e regional. 
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