


Ah! NAo desistas
 no primeiro obs

tAculo!

As músicas do CD “Nos Voz –Música para a Empre-
gabilidade” vinculado ao Programa de Apoio à Estra-
tégia Nacional de Criação de Emprego em Cabo Ver-
de– da responsabilidade do Ministério da Juventude, 
Emprego e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
(MJEDRH), são verdadeiros autofalantes da juven-
tude! Elas exprimem as esperanças, os sonhos, os an-
seios dos jovens, mas também os constantes desafios 
enfrentados no dia-a-dia de cada um. 

O projeto  “Apoio à sensibilização para a empregabili-
dade em Cabo Verde”, executado pela OIT, num pro-
grama conjunto com o PNUD, financiado pela Co-
operação Luxemburguesa, conta com a participação 
de 40 jovens que, em atelier, foram convidados a dis-
cutir temas ligados à empregabilidade. As reflexões 
surgidas a partir das discussões foram o ponto de 
partida para a criação das músicas. Estas serão poste-
riormente utilizadas como suporte de comunicação e 
difusão de mensagens encorajadoras acerca do mun-
do do trabalho.

As músicas configuram-se como mensagens cujo ob-
jetivo é instruir, informar e motivar os jovens, de ma-
neira lúdica, durante os seus percursos profissionais. 
Através destas ferramentas, já utilizadas pela OIT em 
outros países, pretende-se sensibilizar e transmitir aos 
jovens noções fundamentais de empregabilidade, im-
plicando-os na construção e difusão das mensagens na 
sociedade, nos bairros de cada um e em suas próprias 
famílias, numa perspectiva de inclusão profissional. 

O conteúdo das músicas  está alinhado com o Manual 
para Empregabilidade, enquadrado na mesma estra-
tégia. O referido Manual aborda temas relaciona-
dos com o Projeto Profissional, Formação, Emprego 
e Auto-Emprego e funcionará como instrumento de 
orientação para as instituições públicas de apoio ao 
emprego e formação, sobretudo de jovens.

Projeto ProfissioNAl
O futuro profissional deve ser construído! É como 
construir uma casa, tens que  colocar os primeiros 
blocos, e estes são serão os blocos do teu futuro, o teu 
projeto profissional! É necessário algum tempo para 
refletir sobre o que tu queres, o que sabes e o que gos-
tas de fazer, mas também sobre as profissões, sobre o 
teu ambiente e as possibilidades que são oferecidas ou 
que podem ser criadas!

formACAo
Um projeto profissional é antes de tudo, um projeto 
de formação! Tu deves refletir bastante sobre o teu 
projeto! Não é suficiente formar só por formar. Cons-
trói o teu percurso em função dos teus objetivos pro-
fissionais.  A tua formação deve ser escolhida à luz de 
um objetivo específico: conseguir um trabalho que te 
satisfaça!

emPrego
Encontrar um emprego assalariado é como cultivar a 
terra! É necessário ter as boas ferramentas e um bom 
método! Será que já os tens? Possuis um bom CV? Sa-
bes aonde e como contatar as empresas? Estás prepa-
rado para uma entrevista de emprego? Organiza-te 
bem e informa-te!

Auto-emPrego
Imagina que queres criar a tua empresa ou o teu auto-
emprego. Reflectiste bem sobre todas as etapas do teu 
projeto? Analisaste o mercado? Pensaste nos fornece-
dores? Nos clientes? Calculaste a rentabilidade da tua 
atividade? Ter uma ideia empreendedora não é sufi-
ciente, é necessário ter consciência de todas as etapas 
envolvidas e saber ordená-las. Formalizar a tua ideia, 
montar o teu projeto, escolher a forma jurídica, pro-
curar financiamento. Passo a passo!
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