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Os Ministros do trabalho ibero-americanos analisam progressos em matéria de emprego, 

empreendimento e educação, dando especial atenção às questões da juventude 

 Criar políticas de emprego, incluindo de mobilidade e formalização para jovens e mulheres  

 Os jovens ibero-americanos precisam de empregos de qualidade e de espaços apropriados 

para a inovação e o empreendimento 

 Os Ministros do Trabalho e os altos representantes da Ibero-América participam na primeira 

reunião ministerial que marca o início do Caminho para a XXV Cúpula Ibero-Americana de 

Chefes de Estado e de Governo (28-29 de outubro de 2016) na Colômbia 

Cartagena das Índias, Colômbia, 2 de maio de 2016 – Taxas de emprego superiores às da população 

em geral, o desafio do emprego decente e o acesso ao ensino de qualidade, à segurança social e a 

serviços básicos, são temas que marcam a agenda da IX Conferência Ibero-Americana de Ministros 

do Trabalho, Emprego e Segurança Social (2-3 de maio de 2016, Cartagena das Índias, Colômbia). 

Identificar as políticas públicas que abrem oportunidades reais para os jovens é um desafio partilhado 

pelas 22 nações que integram a Ibero-América. 

“A criação de emprego para os jovens depende da revolução da produtividade – inovação, 

conhecimento, ciência, tecnologia, era digital – refletida no tema da XXV Cúpula Ibero-Americana”, 

referiu a Secretária-Geral Ibero-Americana numa mensagem enviada aos participantes. “A população 

jovem da América Latina é a mais educada, a mais numerosa e a mais exigente de toda a história e 

isso envolve a maior procura de trabalho e emprego que jamais tivemos”, sublinhou Rebeca 

Grynspan. 

O Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Guy Ryder, destacou a necessidade 

de um grande esforço e de um compromisso pelo diálogo social e tripartidarismo que envolva 

governos, empregadores e sindicatos nas soluções que se procurem para os problemas de 

desemprego juvenil e para poder antecipar as transformações de mudança no mundo do trabalho. 

A reunião, que marca o primeiro passo do caminho para a XXV Cúpula Ibero-Americana, também em 

Cartagena, realiza-se tendo como pano de fundo o processo de paz da Colômbia. Assim, o Ministro 

do Trabalho da Colômbia, Luis Eduardo Garzón, destacou que a “Colômbia não pode estar condenada 

a ser o único país da América Latina com conflitos de guerrilha. O processo que avança hoje na 

Havana não é o de paz, mas o do fim de um conflito com um grupo armado”. A Colômbia recebeu o 

apoio unânime dos países ibero-americanos para levar a cabo o processo de paz. 
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O Ministro agradeceu a todos os seus homólogos o trabalho para melhorar as oportunidades para os 

jovens. “Continuaremos a trabalhar juntos porque os colombianos precisam de todos vós para 

resolver a questão dos jovens, que são o futuro e o presente, quanto à entrada no emprego, e 

estamos certos de que vocês nos vão ajudar”, disse. 

Por sua vez, o Secretário do Trabalho e da Previdência Social do México, Alfonso Navarrete, referiu 

que será dado todo o apoio para avançar no que respeita à juventude e à educação. 

Para além de representantes das centrais sindicais e grémios, participaram na reunião, entre outros, 

Ministros de cinco e Vice-Ministros de nove países, bem como delegados de alto nível de toda a Ibero-

América, juntamente com a Secretária-Geral da Organização Ibero-Americana de Segurança Social 

(OISS), Gina Magnolia Riaño e o Secretário-Geral do Organismo Internacional de Juventude (OIJ), Max 

Trejo. 

 

Links de interesse: 

IX Conferência Ibero-Americana de Ministros do Trabalho, Emprego e Segurança Social 

Comunicado do Ministerio do Trabalho da Colômbia 

A Caminho da XXV Cúpula Ibero-Americana 

 
 
A Secretaria Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferencia de Chefes de Estado e de 
Governo na preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das 
Cúpulas e Reuniões Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para conseguir o fortalecimiento 
da comunidade ibero-americana, impulsionando a cooperação na educação, a coesão social, a inovação e a cultura 
nos países de fala hispana e portuguesa na América Latina e na Peninsula Ibérica.  
 
A XXV Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar em 2016, na Colômbia, com o lema 
¨Juventude, Empreendedorismo e Educação¨.  

 

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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