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introdução ao curso
A reforma do ambiente empresarial é cada vez mais vista como um elemento-chave 

das estratégias de desenvolvimento em situações frágeis, incluindo conflitos, pós-

conflito, catástrofes e situações de emergência.

As empresas que operam em situações de fragilidade podem enfrentar interrupção 

de negócios, danos físicos, rutura de infraestruturas, dificuldades de fornecimento 

e expedição, e receitas reduzidas. As pequenas empresas são particularmente 

vulneráveis, uma vez que geralmente têm menos recursos financeiros e humanos para 

lidar com emergências.

A capacidade de sobrevivência das empresas locais é um fator importante no processo 

de recuperação. As empresas desempenham um papel socioeconómico importante: 

fornecem emprego e rendimentos às populações afetadas; fornecem bens e serviços 

e geram receitas fiscais. Cada vez mais, as agências bilaterais e multilaterais que 

apoiam o desenvolvimento do sector privado asseguram que estes programas incluam 

um enfoque na melhoria e reforma do ambiente empresarial.

Isto porque um ambiente de apoio às empresas sustentáveis pode contribuir não 

só para o crescimento económico, mas também para sociedades mais pacíficas e 

inclusivas. 

Contudo, a condução de reformas do ambiente empresarial em situações frágeis é um 

processo complexo e frequentemente moroso. Os países frágeis têm características 

diferentes, incluindo níveis variáveis de fragilidade, desigualdade, rendimento e 

desempenho económico. São também mais sensíveis à mudança rápida, o que 

significa que a reforma do ambiente empresarial deve ser concebida de uma forma 

adaptável e flexível. O envolvimento das partes interessadas tem de ser minucioso e 

sólido ao longo de todo o processo, para assegurar que nenhuma parte interessada 

seja excluída, o que causaria tensões adicionais.

Neste contexto, o CIF-OIT, em colaboração com Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de 

Portugal, organiza este curso online que visa a proporcionar aos participantes uma 

compreensão das ferramentas e abordagens existentes para conduzir e contribuir para 

as reformas do ambiente empresarial em situações de fragilidade.

É um curso dedicado aos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) que oferece uma oportunidade única de formação à distância, com debate e 

partilha de experiências em Português.
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Quais são os obJetivos do curso?
Os objetivos específicos do curso são os seguintes:

• Identificar as razões para a promoção de um ambiente favorável às empresas 

sustentáveis em situações de fragilidade;

• Conhecer o funcionamento e os resultados do programa “Ambiente Favoráv el para 

Empresas Sustentáveis” da OIT, incluindo a sua metodologia, processo e resultados.

• Compreender as particularidades das reformas do ambiente empresarial em 

situações de fragilidade 

• Aprender abordagens práticas, conselhos e estratégias sobre como avaliar o 

ambiente empresarial em situações de fragilidade, dar prioridade às necessidades 

e conceber e estruturar um processo de reforma.

PÚblico alvo
O curso destina-se a participantes dos países CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) 

com um interesse comum na fragilidade, resiliência, reforma do ambiente empresarial 

e apoio às micro, pequenas e médias empresas. Mais especificamente, o curso é 

concebido para:

• A OIT e a ONU na sede e no terreno, trabalhando em situações de fragilidade, 

incluindo conflitos, pós-conflito, catástrofes e situações de emergência.

• Constituintes da OIT (pessoal de organizações de empregadores e de 

trabalhadores, representantes governamentais) que se encontram num contexto 

frágil e querem aprender mais sobre como melhorar o ambiente propício às 

empresas sustentáveis no seu país.

• Profissionais de desenvolvimento e humanitários, incluindo peritos e consultores 

internacionais nos domínios da fragilidade, resiliência e reforma do ambiente 

empresarial, procurando compreender o papel e a abordagem da OIT a estas questões.

• Agências doadoras que apoiam as PMEs e o desenvolvimento do sector privado 

em situações de fragilidade

Quais serão os temas abordados?
Este curso online de 4 semanas consiste em três módulos temáticos e um módulo prático:

• Módulo 1: O caso para melhorar o ambiente em situações de fragilidade 

• Módulo 2: A OIT e o ambiente favorável em situações de fragilidade

• Módulo 3: Implementação de Programas de Ambiente de Apoio em Situações de 

fragilidade - Ferramentas e Lições Aprendidas

• Módulo 4: Desenvolvimento de projeto, onde os participantes definem o seu 

próprio programa de apoio ao ambiente favorável

Cada módulo incluirá um webinar com peritos internacionais, bem como um webinar 

de boas-vindas.



PorQue devo ParticiPar?
Este curso é uma oportunidade para os participantes:

• Compreender o papel das reformas do ambiente empresarial no processo de 

recuperação de estados frágeis

• Ganhar uma sólida compreensão do funcionamento, metodologia e resultados do 

Programa da OIT “EAmbiente Favoráv el para Empresas Sustentáveis”.

• Aprender as principais ferramentas e receber conselhos práticos sobre como 

avaliar o ambiente empresarial e conduzir programas ambientais facilitadores

• Troca de experiências com especialistas que operam em contextos frágeis

como candidatar-se? 
Os candidatos são convidados a enviar a sua candidatura preenchendo um formulário 

de registo online: https://oarf2.itcilo.org/MIN/A9714674/pt

informaçÕes Práticas
• Preço: o curso é financiado pelo IEFP e pelo CIF-OIT 

• Língua: O curso terá lugar em português.

• Diploma: Será atribuído um certificado CIF-OIT no final do curso. 

• Contacto: itcilo_jpr_pt@itcilo.org
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