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A crise económico-financeira com inicio em 2016, agravada pela pandemia da COVID-19, vem
criando impactos socioeconómicos adversos em Angola. O choque negativo sobre os empregos e
os serviços socias básicos exacerbou a pobreza multidimensional e as desigualdades num contexto
de recessão económica prolongada. O desemprego elevado, o trabalho informal difundido e o
encerramento temporário das escolas atingiram a população jovem angolana1. Isto gerou tensões
sociais frequentes nas áreas urbanas e periurbanas densamente povoadas.
O desafio do emprego jovem em Angola exige uma acção política alinhada com os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)2. Neste contexto, o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Angola,
com o apoio da Embaixada da Noruega têm vindo a implementar um conjunto de acções com um
impacto directo na melhoria e no desenvolvimento de competências, como também, no fomento
da criação de empregos para os jovens no Município do Cazenga, principalmente como uma
perspectiva virada para a era pós-COVID-19.
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Oito em cada dez angolanos têm menos de 35 anos em 2021 (Fonte)
), Particularmente o ODS 1 (sem pobreza), o ODS 4 (educação de qualidade), o ODS 5 (igualdade de género) e o
ODS 8 (trabalho decente e crescimento económico). Para mais detalhes consulte:
https://www.ao.undp.org/content/angola/pt/home/sustainable-development-goals.html
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Angola tem uma população maioritária jovem, com um grande potencial artístico. Estes jovens
têm agora a oportunidade de usar a sua voz, imaginação, criatividade e talento para promover a
Agenda 2030. Os jovens são actores fundamentais para a promoção do Desenvolvimento Inclusivo
e Sustentável e, para tal, é necessário que eles estejam envolvidos na realização das políticas e
estratégias nacionais chave e se apoderem delas, para a construção do seu próprio futuro.
O “Concurso Prémio Jovem Inovador - A Angola que queremos até 20303” insere-se dentro do
Projecto sobre Promoção e Desenvolvimento de Competências e Criação de Emprego, para jovens
do Município do Cazenga. O PNUD e UNICEF, com o apoio financeiro da Embaixada Real da
Noruega, colaboram com o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social
(MAPTSS) para organizar o Concurso intitulado “Concurso Prémio Jovem Inovador - A Angola
Que Queremos Em 2030”. O prémio juvenil tem como objectivo incentivar o aparecimento de
novas formas de manifestação cultural/artísticas e de soluções inovadoras, com impacto social
notável nas comunidades, que contribuam para realização do Plano de Desenvolvimento Nacional
(PDN) 2018-2022, para o alcance dos ODS. Este concurso está dividido em duas vertentes, a saber
Vertente I - Cultura e Artes
Vertente II - Empreendedorismo e Inovação Social.
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Para mais detalhes consulte: https://www.ao.undp.org/content/angola/pt/home/search.html?q=agenda+2030

