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WS 3.5 Transformação e criação de emprego 



Realidade Actual 

Fenómeno mundial que está no centro das 

preocupações de todos os Governos 

Criação de mais e melhores empregos como 

desígnio nacional de combate à exclusão, as 
desigualdades e a pobreza 

Variável instrumental para o desenvolvimento 
social e económico de longo prazo (e não como uma 

variável de ajuste ou resultante das politicas económicas que vão sendo adoptadas)  



Realidade Actual 

• Banco Mundial: 

•          trabalho é fonte de transformação  

•          É a partir do trabalho que se constrói a ambição de 
uma Nação 

 

• Melhorar a qualidade de vida 

• Alargar a base tributária 

• Alargar a sua classe média 

 



Maior desafio que se coloca a cabo verde 

Capacidade de 
alargar a sua base 

produtiva 

Desenvolvendo 
áreas 

emergentes de 
actividade 
económica 

Aprofundando o 
desempenho dos 

sectores de 
actividade já 

existentes 

CRIAÇÃO SUSTENTÁVEL DE EMPREGOS 



Emprego no centro das Politicas 
Públicas 

• Emprego é um fenómeno de natureza 
macroeconómica condicionado pelo ritmo de 
crescimento da economia 

 

• A perspectiva microeconómica tende a associar o 
emprego (e sua outra face o desemprego) quase que 
exclusivamente ao mercado de trabalho – 
perspectiva abstracta e que já se mostra desfasada da 
realidade  

 

 



Emprego no centro das Politicas 
Públicas 

• Assume que  crescimento de longo prazo não é possível de 
ser sustentado com base  em financiamento externo 
(crescimento com endividamento) 

• Realça a importância de uma política de competitividade 
para a superação dos problemas de emprego do longo prazo 

• Implica a construção de uma competitividade autêntica – 
sustentada em padrões de eficiencia compatíveis com o 
resto do mundo 

• Reconhece ser estratégico a inserção do objectivo emprego 
no âmbito da formulação das politicas económicas, como 
eixo de gestão macroeconómica 



Emprego no centro das Politicas 
Públicas 

 

 

 

 

 

 

 
Infraestruturas 
Comunicação 

Transporte 
Energia 

Ambiente 

EMPREGO  

Ambiente negócios  
Aceeso crédito 

Segurança jurídica 
Diplomacia eco 
Flexibilização CL 

Incentivos 

 
Ref. Ad. Publica 
Atend. cidadão 

Fiscalidade 
Financiamento 

Inovação 
 
 

Educação 
Formação 

capacitação 
Empreendedo 
Cultura  mérito 
Prog Específicos 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 



Competitividade Autêntica 

• Mudar de um modelo de vantagens comparativas 
para um modelo de vantagens competitivas 

• Fortalecimento do mercado interno com foco na 
expansão da base produtiva 

• Substituição positiva das importações 

• Potenciar o crescimento dos sectores mais 
dinâmicos e impulsionar o desenvolvimento da 
produtividade nos sectores mais atrasados 

• Arrastar sectores intensivos em mão de obra 



Competitividade Autêntica 

• Reconhece a importância da expansão do mercado 
interno como indutor de mais rendimento, mais 
procura agregada e mais investimentos  

• Concilia o objectivo de uma inserção mais 
adequada na economia mundial (aumentar 
exportações), com o desenvolvimento de sectores 
mais  

• Realça o papel do mercado do trabalho através de 
politicas complementares para a inclusão 
(formação, capacitação…),  



Competitividade Autêntica 

• Aumentar os rendimentos do trabalho 

• Inclusão do sector informal, do sub emprego e do 
trabalhador do meio rural  

• Aumenta a procura interna   



Política Pública 
 “O que o Governo escolhe fazer ou não fazer” 


