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1. Introdução e Metodologia
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O Projeto ComNetNEET visa integrar os jovens NEET, ajudando-os a ultrapassar os
principais obstáculos numa perspetiva de inclusão social. Foi elaborado um relatório
inicial, com os contributos de todos os parceiros do projeto, que produziram relatórios
nacionais sobre boas práticas e uma revisão da literatura. Este relatório inicial sintetiza
as perceções relevantes desses relatórios nacionais, tendo por finalidade identificar e
validar as boas práticas nacionais com relevância para o projeto. Nele sintetizam-se os
princípios orientadores de intervenção para a mobilização da comunidade e da
sociedade civil com vista à construção de redes que facilitem a integração dos jovens
em situação NEET, assentes nas melhores práticas da União Europeia (EU), tendo como
base futuras intervenções e as recomendações para a definição de políticas a nível
local, regional, nacional e Europeu.
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Desde 2010, e no que respeita à população de jovens em situação NEET em Portugal, o
seu número aumentou como reflexo do período de crise dos últimos dez anos. Por
outro lado, desde 2013, houve uma redução do número de jovens em situação NEET, e
o relatório nacional mostra que a taxa NEET foi de 13,2% em 2007, atingindo 17,1% em
2013. A partir desse ano, verificou-se uma redução significativa dos NEET, atingindo
em 2016 o mesmo valor de 2007. No final de 2016, 58% dos NEET estavam
desempregados e 42% inativos (170, 9 mil e 123,8 mil, respetivamente). Isto
corresponde a uma tendência que se verifica, com o aumento do peso dos inativos,
que só no ano passado aumentou de 36,7% para 42%. A população NEET tem
geralmente um baixo nível de escolaridade. A taxa NEET é de 6% para os jovens que
têm menos do que o ensino secundário, enquanto para os jovens com níveis mais
elevados de educação, a taxa NEET é sempre inferior a 3%. No entanto, a taxa NEET é
de 2,7% para os jovens com formação profissional e é superior à taxa NEET de jovens
com formação geral (- 2,0%). A taxa NEET para jovens com escolaridade de nível 5-8 é
de 2,6% ou superior à taxa NEET para jovens com escolaridade de nível 3-4.
Juntamente com características individuais (abandono escolar precoce, baixa
escolaridade, migrantes, saúde precária, mulheres, etc.) existem alguns efeitos
intergeracionais e familiares que têm impacto na probabilidade de um jovem se tornar
NEET, como ter pais em situação de desemprego, pais com baixo nível de escolaridade,
pais com baixo rendimento e famílias não estruturadas. Em Portugal, a Garantia Jovem
dirige-se a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos que não estão
integrados em qualquer medida de educação ou de formação profissional ou no
mercado de trabalho, e são implementadas através do Plano Nacional para a

Implementação da Garantia Jovem, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 104/2013, de 31 de dezembro.1
A parceria explorou a experiência de países com baixos níveis de população NEET e
uma história de integração bem-sucedida de tais jovens através de intervenções que
proporcionam experiências de aprendizagem em contexto de trabalho.
Os resultados desta pesquisa são apresentados em três documentos de trabalho todos
disponíveis na página do projeto em https://neetsinaction.eu/.
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Este relatório é uma versão reduzida do Relatório “Rede para a integração de jovens
em situação NEET, a nível da comunidade; contributos para um modelo europeu
comum: orientações práticas e recomendações”2
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1

Para maior detalhe da situação portuguesa vide Relatório Nacional sobre Portugal.
Consulte o relatório principal para quaisquer referências, descrição de boas práticas e sua explicação detalhada, e
principais recomendações.
2

2. Contexto dos jovens em situação NEET nos países parceiros
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Uma visão internacional sobre os dados relativos ao contexto dos jovens em situação
NEET nos países parceiros encontra-se disponível em documentos produzidos por
organizações internacionais. 3 Para termos uma ideia da quantidade de jovens em
situação NEET, apresenta-se seguidamente uma visão geral desta população-alvo.
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3

OCDE (2018), Jovens sem emprego e fora do sistema de educação ou formação (NEET) doi: 10.1787 / 72d1033a-en

Em todos os países do consórcio existe uma situação quantitativa e qualitativamente
preocupante dos jovens em situação NEET. Um número significativo de jovens corre
sérios riscos de exclusão os quais deixaram de ter contactos com instituições
(marginalizados e difíceis de serem contactados).
Nos cinco países analisados, existe um grupo de “jovens marginalizados”, o qual não é
enquadrado pelas instituições tradicionais. Em Itália, por exemplo, existe um grande
grupo de jovens descritos como “desmoralizado”. Em Espanha e em Portugal, os
baixos níveis de educação e o nível elevado de abandono escolar são os principais
fatores de risco, enquanto na Alemanha e no Reino Unido o fato de já ter sido NEET é
um importante fator de risco para se manter NEET a longo prazo.
Em todos os países, os aspetos institucionais são apontados como fatores de risco para
a integração. A região e a acessibilidade das instituições colocam alguns jovens em
maior risco do que outros. 45
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Todos os países parceiros possuem sistemas educacionais complexos e potencialmente
capazes. Contudo, o papel e a tradição da aprendizagem profissional baseada no
trabalho são muito diferentes. Em todos os países parceiros existe uma tendência para
a “via clássica de ensino”. Em Portugal, Espanha e Itália as vias da formação
profissional são menos apreciadas e valorizadas. Existe uma lacuna entre o sistema
educativo e o mundo do trabalho. Atualmente, todos esses países estão a reavaliar as
vias vocacionais e a tentar expandir a aprendizagem em contexto de trabalho.
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Em todos os países parceiros, a estratégia global de intervenção está em mudança.
Embora “mais” educação e formação tenham sido a abordagem principal em Portugal,
Espanha e Itália e também em parte na Alemanha (onde uma tendência para a “via
clássica de ensino” está em discussão), o risco de “excesso de educação e
subemprego” existe em todos os países no extremo do espectro dos riscos que levam
os jovens à situação NEET. No outro extremo, existe um grupo segregado de jovens
que apresenta uma elevada taxa de abandono escolar, e que se recusa a participar em
esquemas tradicionais de educação e de formação profissional. Claramente mais
educação tradicional não funciona para este grupo de jovens estando a ser
4

PT, RN, pág. 7; PT, RN, p. 14 f .; IT, RN, pág. 7; ES, RN, p. 11 f .; UK, RN, p. 12
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Um estudo realizado por Spielhofer al. (2009), que identificou três subgrupos de jovens que são NEET com
diferentes experiências, ambições e origens:
• Joven em situação NEET activos
• Jovens em situação NEET inactivos
• Jovens em situação NEET desencorajados

implementadas outras formas alternativas em todos os países parceiros, o que em
primeiro lugar exige identificar e envolver estes jovens. Atualmente os serviços sociais
estão mais envolvidos na política de melhoria da situação dos jovens NEET do que
anteriormente.

Principais pontos fortes/fracos/oportunidades das políticas dirigidas aos jovens em
situação NEET

Alguns pontos fracos comuns das intervenções de política dirigida aos jovens NEET
foram extraídos dos relatórios nacionais: Todos os países parceiros enfrentam
atualmente uma mudança sistemática nos seus sistemas de educação e de formação
profissional.
As alterações são provocadas pela persistente situação de jovens NEET, no caso de
Itália, Espanha e, em menor grau, Portugal; pela segregação social destes jovens em
contextos precários, no caso do Reino Unido, e no desafio de adaptar o sistema de
formação profissional às necessidades de uma “sociedade de migrantes”,
nomeadamente no caso da Alemanha.
Ainda como pontos fracos, a falta de coordenação é mencionada em todos os países
parceiros, bem como um atraso na tradução de projetos e de boas práticas
inovadoras em sistemas regulares de melhor qualidade para todos.
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Em muitos casos, uma visão de curto prazo e a insuficiente consolidação sistémica do
sucesso no nível individual, mas também na construção de redes, são consideradas
como duas das principais fraquezas das políticas atuais.
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Como pontos fortes, todos os países parceiros dispõem de uma ampla gama de
inovações, na Alemanha focada principalmente na reforma do “sistema dual” de
formação dos aprendizes, com vista a tornar o sistema mais inclusivo e flexível para
grupos não tradicionais de alunos. Isto implica adicionar elementos de apoio social à
formação profissional ministrada.
Noutros países, a inovação baseia-se essencialmente nas medidas da “Garantia Jovem”
e noutros esquemas produzindo-se numa série de práticas inovadoras e promissoras.
Em todos os países parceiros, a expansão de procedimentos mais complexos de
aprendizagem em contexto de trabalho que envolve as empresas num grau mais
elevado, faz parte das inovações que são consideradas como um dos pontos fortes.

Portanto, a análise SWOT global confirma a hipótese inicial do Projeto ComNetNEET e
salienta três dimensões:
• É necessária uma melhor coordenação das atividades,
• Os aspetos sociais, para assegurar o bem-estar holístico dos jovens, são um prérequisito para o seu retorno à educação, à formação e ao trabalho,
• A visão de curto prazo de alguns projetos, medidas e de trabalho em rede deve ser
superada.
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Os parceiros concordam que isso pode ser feito da melhor maneira, atuando ao nível
local, seguindo uma abordagem sócio espacial. Desta forma, as mudanças nas políticas
legais, estatutárias e de financiamento podem ser atenuadas por uma rede estável de
parceiros locais interligados, com recursos e capazes de usar diferentes fontes de
financiamento, no âmbito de uma estratégia partilhada e localmente adequada.
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3. Resultados da identificação de boas práticas para intervir junto de
jovens em situação de NEET na comunidade

Em todos os países parceiros existe uma série de iniciativas para trabalhar com jovens
que são NEET. Os parceiros concordaram em identificar práticas que:
• Trabalham com jovens que se encontram em situação NEET,
• Envolvem jovens dos 18 aos 29 anos,
• Incluem um elemento de aprendizagem em contexto de trabalho.
A identificação de boas práticas que possam inspirar o desenho de um modelo
inovador de intervenção através da aprendizagem em contexto de trabalho e de uma
melhor rede local/regional é uma das atividades chave do Projeto ComNetNEET.6
Duas linhas principais de intervenção podem ser identificadas: intervenção através da
educação, da formação e da (re) inserção pela via da educação ou do trabalho e a
intervenção através da integração social. Ambas são dependentes umas das outras,
uma vez que o grau de integração social, a vontade de se envolver e a existência de
pré-requisitos individuais para participar em medidas de educação e de formação
profissional são condições para que a formação seja efetiva. Por outro lado, a
educação e a formação profissional podem constituir um meio de integração social.
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A integração social tem sido reconhecida mais recentemente como um pré-requisito
para que a educação e a formação profissional sejam eficazes; por conseguinte, foi
desenvolvida uma série de medidas inovadoras e “não medidas” (ou seja, intervenções
concebidas sem terem um currículo rigoroso, mas que permitem um máximo de
flexibilidade de acordo com as necessidades dos jovens).
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Podem ser identificados dois paradigmas principais de reforma na área da educação e
da formação profissional: maior valorização da orientação profissional e da
aprendizagem em contexto de trabalho. Em todos os países parceiros, o conceito de
estágio na empresa é promovido em graus variados e todos os atores visam fortalecer
as relações entre o sistema de educação e de formação profissional (EFP) e os
empregadores.

6

Uma visão geral e a discussão das práticas selecionadas encontra-se no relatório O1- A2, p. 43. O relatório O1-A3
integra um leque de boas práticas identificadas pelos parceiros sob a forma de ficha de projeto.

A segunda área comum de reforma é uma melhor transição dos jovens entre as várias
etapas do sistema de EFP, a fim de evitar o abandono escolar e proporcionar vias de
educação mais próximas das necessidades do indivíduo.
Ao nível de integração social, há um amplo consenso entre os parceiros sobre os
fatores de risco que estão na base para os jovens se encontrarem numa situação NEET
como por exemplo: a pobreza, as fracas relações sociais, a falta de competências para
tomar decisões e a falta de conhecimento sobre os requisitos e as oportunidades para
o sucesso educativo e o acesso ao emprego.
Graus de integração/desintegração
Embora não haja um índice aceite de inclusão social/exclusão, a desintegração
social/exclusão no entendimento do projeto é caracterizada por múltiplos fenómenos
severos como por exemplo:
• Baixos recursos financeiros,
• Habitação desadequada,
• Problemas de saúde mental e física,
• Falta de acesso ou desconexão com os serviços de atendimento apropriados,
• Baixo nível de qualificação e educação,
• Redes sociais fracas ou inexistentes fora do grupo de amigos e familiares,
• Baixa ou nenhuma conexão com instituições relevantes.
A exclusão/desintegração de nível intermédio, neste entendimento incluiria todos os
fenómenos anteriormente mencionados em menor grau, mas eventualmente
existindo:
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• Ligações com outras pessoas que estão integradas na comunidade,
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• Alguma forma de ligação ao sistema de EFP,
• Alguma orientação para uma carreira regular e para a integração nos sistemas
sociais,
• Alguma atividade para reintegração nos sistemas sociais.
Jovens socialmente integrados, nesta categoria incluir-se-iam jovens que:
• Não apresentam nenhum dos fatores de risco típicos (ou apenas alguns deles num
baixo grau, não afetando a sua capacidade funcional de participar em medidas
regulares),

• Podem ser considerados como disponíveis e capazes de aprender e serem colocados
em emprego,
• Possuem um bom nível de relacionamentos relevantes e são respeitados na
comunidade onde se integram.
Promover a integração social: envolver, orientar, estabilizar, inserir
Analisando os relatórios, podem-se distinguir quatro elementos principais de
promoção da integração social dos jovens, que denominamos “envolver”, “orientar”,
“estabilizar”, “inserir”.
Estes elementos formam um “sistema de transição” para aqueles cujas intervenções
visam trazê-los de volta ao sistema “regular” de ensino e de formação profissional.

Envolver
Como foi descrito nos capítulos anteriores, não se pode presumir que os jovens NEET
estão em contato com instituições relevantes, procuram ativamente informações,
usam meios de comunicação através dos quais as organizações se interligam, estão
registados em qualquer sistema, vivem num ambiente social que incentiva a educação
ou a ética de trabalho, ou estão física e mentalmente preparados para absorver
informações/contributos. O “envolver”, portanto, descreve atividades para motivar
esses jovens “difíceis de alcançar” que perderam contato com as instituições regulares
e, portanto, não são acessíveis por meios regulares e não procuram ajuda nem
solicitam serviços. Isso geralmente inclui formas proactivas de motivar esses jovens e
implica persistência em contactá-los pacientemente, de várias formas.
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Orientar
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“Orientar” descreve todas as metodologias para criar competências relevantes,
confiança e motivação, para se tornar capaz e disposto a voltar a ter acesso a medidas
regulares de educação e de formação. A falta de orientação vocacional tem duas
dimensões:
• Falta de orientação versus objetivos razoáveis e significativos para si próprios: o que
eles querem alcançar? Quem eles querem ser?
• Falta de orientação versus os meios para alcançar esses objetivos: quais são as
oportunidades, quais são os caminhos, com quem conversar, o que fazer?

A orientação para a qualidade depende da qualidade dos facilitadores dessa
orientação, da perceção adequada das oportunidades, das interfaces com os atores e
às instituições relevantes, em particular os empregadores.
Há um consenso crescente de que a orientação não é um evento de uma vez por
todas, mas um processo mais longo que inclui experimentação e experiência refletida,
se possível em ambientes do mundo real.

Estabilizar
O elemento “estabilizar” reconhece que a estabilização global é um processo
multifatorial e de longo prazo, e não um fenómeno momentâneo. Progresso e
contratempos são fenómenos que devem ser esperados e equilibrados. Portanto, o
suporte deve ser de longo prazo e o mais adaptado possível. Elementos para assegurar
uma subsistência básica, como a habitação, a manutenção da saúde, uma alimentação
diária, um mínimo de motivação e bem-estar geral, não podem ser garantidos à
partida.
Uma rede de contatos sociais produtivos deve ser construída e mantida. Geralmente
há contratempos no processo e a complexidade dessa estabilização de longo prazo
requer uma boa coordenação entre os vários agentes (responsáveis pelo
financiamento, manutenção da saúde, serviço social, colegas, pais e colegas, etc.).
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Inserir
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Um enfoque recente da reforma tem sido (por exemplo, no caso da Alemanha)
reconhecer o caráter de longo prazo da estabilização social que também requer
assistência ao indivíduo após a inserção inicial em educação, formação e emprego. A
boa prática (DE GP 4) “aprendizado assistido” reflete que tal assistência através de
trabalho social só pode ser gradualmente eliminada, à medida que a formação e mais
tarde o rendimento e a socialização através de uma equipa permanente de colegas de
trabalho e empresa constituam uma estrutura confiável para o indivíduo.

Dependência mútua e reforço dos elementos e necessidade de coordenação global
Como uma crítica principal às políticas e atividades atuais no domínio em causa referese a que uma parte muito grande de intervenções é planeada e implementada sem um
grau suficiente de coordenação, sem transições suficientemente geridas, sem um
conceito geral e sem monitorização e avaliação gerais. Em todos os países parceiros,

há uma ampla gama de atores institucionais e organizacionais envolvidos, geralmente
subordinados a níveis diferentes de governação e também financiados por diferentes
fontes. Esses atores geralmente seguem diferentes lógicas de intervenção com
diferentes critérios de sucesso.
Existe um amplo consenso na literatura referida e nas práticas relatadas de que,
embora seja necessária uma estrutura legal e estatutária abrangente consistente, tal
coordenação deve ser a nível local e regional. Só neste nível é possível envolver as
partes interessadas relevantes, superar o anonimato de grandes números e
estatísticas, dar um rosto ao “problema”, interligar pessoas concretas e promover o
ajustamento entre jovens e potenciais empregadores à procura de talentos.
Embora exista um consenso geral de que todos os atores relevantes devem ser
interligados e coordenados, há bastante diversidade entre os países parceiros sobre
como, com quais parceiros, em que contexto espacial e organizacional e qual o meio
organizacional, que tal coordenação deve ter lugar.
Essa gama geral de atividades apresentadas sob a forma de matriz é o tema da
atividade a nível da comunidade e da coordenação geral, que deve ser planeada e
organizada pelos atores relevantes. Cada prática individual precisa contribuir para um
ou múltiplos aspetos da integração social, bem como para o progresso educacional e
de formação, com vista a preparar e organizar o respetivo “próximo passo”. Nenhum
passo no processo pode ser considerado significativo e completo sem um olhar na
progressão com vista à próxima etapa.
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Portanto, a identificação de boas práticas e políticas no âmbito da coordenação tem
sido parte da pesquisa dos parceiros e também da seleção de boas práticas.
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4. Boas práticas que contribuem para a integração social, a inserção
e a coordenação geral
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O gráfico apresenta uma visão geral e demostra a importância de cada uma das boas
práticas escolhidas pelos parceiros no quadro do sistema geral de integração e
transição.7
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Ill: Visão geral: Boas práticas de integração social nas cadeias de educação, formação e emprego

7

As boas práticas encontram-se documentadas em detalhesno relatório O1-A3 e disponíveis no site do projeto em
https://neetsinaction.eu/

4.1 Envolver
O “envolver” é um primeiro passo essencial de integração de jovens marginalizados,
que perderam contato com instituições regulares, seja por causa da desintegração
social ou, pelo menos, como consequência da desmotivação para um maior
envolvimento na educação, formação e emprego.
Uma das boas práticas típicas de “envolver” encontra-se descrita no relatório da
Alemanha: o projeto tem como alvo “jovens marginalizados”. A intervenção procura
alcançar esses jovens pelo trabalho de rua através de assistentes sociais que utilizam
abordagens muito diferentes e flexíveis. Os assistentes sociais também chegam aos
jovens com potencial através de oito carrinhas, que permitem chegar a uma infinidade
de locais. O objetivo é encontrar os jovens onde eles vivem.
Em Itália, o Projeto ACTIVE NE (E) T (GP IT 4) está na interface de “envolver” e
“orientar” para chegar aos jovens, apresentando informações relevantes e orientação
num estilo de comunicação caracterizado por uma linguagem dinâmica comum aos
jovens e explorando os canais que eles geralmente usam.
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O Projeto Idearia em Portugal (GP PT 2) visa o desenvolvimento de competências
transversais e a inserção no emprego e auto-emprego, como a comunicação, trabalho
em equipa, cooperação e relacionamento interpessoal, bem como o
empreendedorismo. O projeto visa dar voz aos jovens através de um espaço de
participação, discussão e construção de soluções entre os jovens.
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“Realizar o Potencial Jovem” (GP PT 3), é uma intervenção para inserção em emprego
regular que ganhou o Prémio Inspiring Project 2017 na cerimónia Erasmus + Boas
Práticas. A iniciativa foi desencadeada por um grupo de jovens que estão
determinados a mudar o mundo, acreditam na participação ativa, na cidadania e no
voluntariado como meio para uma sociedade melhor.
No Reino Unido, as boas práticas descritas têm uma combinação de métodos para
alcançar os jovens. No Programa Ealing Pathway (GP UK 1), os participantes que estão
“dispostos a dar o próximo passo” são na sua maioria encaminhados por outras
organizações. O programa, portanto, depende de um bom trabalho em rede com essas
organizações.
O Programa Prince's Trust (GP UK 4) destina-se a cuidadores informais, cuidadores de
crianças, infratores e ex-reclusos, pais solteiros, refugiados e jovens com deficiências.
Estes são principalmente referenciados por uma ampla rede de parceiros, que vai

desde agências de emprego a albergues para sem-abrigo, centros de juventude e
centros de mulheres. Também produzem material de marketing com vista a promover
o programa.
O enquadramento no contexto social e o encaminhamento por organizações que não
são instituições do sistema educativo e estatais através de contactos “boca a boca”
entre pares, via on-line e através da redes de amigos, é muito óbvio no Programa da
Academia ”(GP UK 6), que procura alcançar os jovens através de atividades
desportivas, como o futebol, a dança e o fitness em geral.
“Envolver”, princípios comuns de boas práticas
A partir da análise das práticas selecionadas pelos parceiros como boas práticas, foram
identificados os seguintes princípios.
• Facilitar o acesso a uma pessoa de confiança,
• Proporcionar contatos presenciais,
• Divulgar e fornecer ativamente informações, não é suficiente esperar que as pessoas
venham ter consigo, é preciso sair e ir ao seu encontro,
• Comunicar em grupos-alvo típicos e em linguagem apropriada,
• Ter profundo conhecimento do grupo-alvo,
• Considerar grupos tais como os analfabetos funcionais (aqueles que podem ler, mas
não conseguem entender o conteúdo do texto escrito),
• Estar presente no espaço social do grupo-alvo,
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• Ter uma ampla rede de organizações disponíveis para organizar assistência informal
e soluções inovadoras,
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• Promover atividades ou oferecer oportunidades e recursos para atividades que são
consideradas pela comunidade do grupo-alvo como “legais”, mas inacessíveis (um
espaço aberto, uso de tecnologia, novos contatos, um teatro, material artístico e mais
orientação),
• Promover atividades não-escolares, de formação não estruturada, atividade de
desenvolvimento pela via informal,
• Promover oportunidades de participação,
• Construir uma reputação de confiança, ter a capacidade de encontrar soluções e de
estar “do lado” do jovem,

• Seguir o princípio de uma “não-medida” ou seja usar os recursos de forma flexível,
de acordo com as necessidades reais, em vez de seguir um programa fixo.

4.2 Orientar e estabilizar
Um grande grupo de jovens em situação NEET não é afetado apenas pela baixa procura
global de mão-de-obra no mercado ou por lacunas de competências per si. Existe um
amplo consenso de que existe uma lacuna entre a educação e o mundo do trabalho, a
falta de aceitação do sistema educativo tradicional por parte de jovens, em particular
porque a educação pela via tradicional parece ser um exercício fútil quando as
oportunidades de encontrar um bom trabalho são diminutas de qualquer maneira. A
consequência dessa recusa da educação tradicional e do abandono voluntário ou
involuntário tem sido descrita como “desintegração” social.
Portanto, a reinserção bem-sucedida na educação, formação e emprego requer uma
fase de orientação, readequação e reconsideração de hábitos, estratégias, orientações
e meios de vida individuais, bem como uma revisão dos recursos individuais e de
outros recursos e a descoberta de novas opções.
Todos esses elementos devem ser descobertos, refletidos e reorganizados em um
plano individual ou projeto de vida, antes que a inserção em mais medidas de
educação formal e padronizada, em formação e em emprego tenha lugar para que os
resultados esperados possam ser eficazes.
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As boas práticas selecionadas pelos parceiros são exemplos líderes a nível nacional
para facilitar essa orientação. Também incluem elementos que promovem uma
estabilização social geral do jovem para preparar a integração e/ou apoiar o sucesso
em medidas mais padronizadas.
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O módulo A + do “Lernwerkstatt” (parte do GP DE 3) tem como alvo os jovens que
correm o risco de serem reprovados no âmbito dos sistemas regulares porque não têm
direito a outras medidas específicas. Funciona sob a forma de oficinas de
metalomecânica, de pintura, de madeira, de informática e em espaços abertos ao
diálogo, com o apoio de assistentes sociais e de professores de línguas.
A medida desenvolve-se no contexto de uma ampla “oficina de aprendizagem” dos
Serviços de Apoio à Juventude Católica, que permite uma elevada gama de troca de
experiências dentro da instituição e, portanto, dentro de um contexto no qual a
confiança foi construída.

O Projeto “Caminhos da FUORI SCUOLA para a redução do abandono escolar precoce”
(GP IT 3) na Itália é um exemplo de envolvimento de jovens que abandonaram a
escola e são imediatamente encaminhados para um novo processo de orientação. A
heterogeneidade das atividades, tanto por tipo (aulas e oficinas) quanto por temas
(materiais didáticos e laboratórios criativos) possibilita o desenvolvimento de
competências relacionadas com o trabalho e com o comportamento social, de modo a
fornecer as ferramentas fundamentais para a inserção profissional.
A intervenção “Choose your future” em Espanha (GP ES 3) situa-se no espaço de
transição entre a orientação e a inserção. Destina-se principalmente a jovens
imigrantes interessados em participar no programa de estágios. Integra o
desenvolvimento de um itinerário de inserção pessoal e o desenvolvimento de
competências através de ações em grupo. O processo de orientação, que é usado para
cada indivíduo, inclui um workshop sobre técnicas básicas de procura de emprego.
O Projeto ORIENTA.TE E6G em Portugal (GP PT 1) baseia-se numa abordagem a nível
da comunidade que apoia jovens NEET na definição e realização do seu projeto de
vida. Os participantes são desafiados a assumir o papel principal na definição e
realização das suas metas de vida e no desenvolvimento de competências que
aumentem a sua empregabilidade. Eles são estimulados a identificar metas específicas
e as ações necessárias para atingir esses objetivos considerando o seu contexto atual e
as necessidades (por exemplo, retornar à escola ou à formação, procurar emprego,
apoiar a família, contatar os serviços de imigração, etc.).
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A boa prática da Idearia em Portugal (GP PT 2) orienta jovens em situação NEET
através de dois instrumentos: um Laboratório Criativo e um Laboratório Empresarial. O
projeto inclui aspetos de inclusão social, bem como elementos de formação e
aprendizagem não-formal. Consiste na dinamização de três oficinas autónomas mas
complementares de teatro, vídeo/cinema e expressão plástica com a duração de dois
meses cada, em sessões semanais.
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“Realizar o Potencial Jovem” (GP PT 3) contribui para a integração social e a
reintegração no sistema regular de formação e emprego através de:
• Informar os jovens e jovens trabalhadores sobre os programas de apoio existentes
para realização pessoal e profissional,
• Identificar áreas de melhoria e gerar novas ideias relacionadas com os diferentes
programas de apoio.
No Reino Unido, o “Programa Ealing Pathways” (GP UK 1) inclui projetos de ação
social, viagens e atividades de trabalho em equipa. Também inclui estágios com

empregadores de autoridade locais e outros, com vista a aumentar o conhecimento
sobre as exigências de trabalho.
O programa Prince’s trust (GP UK 4) facilita uma melhor orientação social e
profissional dos seus utentes através de um "curso de desenvolvimento pessoal".
O Programa da Academia (GP UK 6) apoia a orientação social e profissional de seus
participantes, facilitando a definição de objetivos pessoais em educação, formação e
emprego. Além disso, inclui um estágio de duas semanas com vários empregadores
nacionais facultando aos participantes conhecer as expectativas do empregador e os
ambientes de trabalho.

“Orientar e estabilizar” princípios comuns de boas práticas
• Promover os agentes multiplicadores,
• Utilizar um número reduzido de técnicos de modo a criar um clima de confiança,
• Existência de uma sala para experimentar e testar várias soluções,
• Princípio da “não medida”,
• Uma boa rede de agentes de envolvimento e inserção, grandes oportunidades para
novos contactos,
• Oportunidades de aprendizagem em contexto de trabalho, de trabalho prático,
incluindo ações de empreendedorismo, o qual permite aos jovens criar seus próprios
campos de trabalho e negócios,
• Oportunidade para uma experiência de sucesso rápida, por exemplo, através de
formações modulares,
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•Trabalho em equipa,
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• Mentoria,
• Empoderamento,
• Envolvimento mais amplo através da família, nomeadamente participação nas visitas
e algumas sessões,
• Uso de serviços nacionais ou internacionais de voluntariado para “orientar” e
“estabilizar”,
• Mario extensão do leque de experiências e de oportunidades através de viagens de
estudo, estágios, etc.,

• Estadia em ambiente alternativo, para integração completa em atividades de
orientação,
• Existência de fornecedores de serviços, fora do âmbito do sistema de educação e
formação profissional tradicionais, tais como as “brigadas” de resgate e equipas de
combate a incêndios,
• “Orientar” e “estabilizar” através de atividades alternativas, além da educação
formal, como os desportos, o teatro, a participação em projetos, etc.

4.3.Inserir
A inserção é um passo muito crítico, pois, neste ponto, os jovens deixam o domínio de
ambientes mais ou menos centrados no utente, os quais são adaptados às suas
próprias necessidades. Na inserção, os jovens têm que provar a eles próprios que são
capazes de se enquadrar (de novo) em ambientes que seguem a lógica institucional
(educação regular) ou económica (empresas).
Cada um dos parceiros do projeto descreveu as suas boas práticas as quais se baseiam
em alguns princípios comprovados e/ou inovadores dessa inserção.
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Uma medida para a inserção de jovens através da preparação e encaminhamento para
um “programa de aprendizagem de dupla certificação”, bem como o incentivo à
qualificação e à atividade empreendedora é um bom exemplo vindo de Espanha:
“Youth In The Wave” (GP ES 1).
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A intervenção está focada no apoio individualizado para o acesso ao emprego e conta
com uma rede de atores fornecedores de formação e de empresas com relações com o
trabalho portuário. Além disso, após a inserção no emprego o apoio mantém-se. Toda
a formação está diretamente relacionada com o trabalho, o que, de acordo com o
parceiro, constitui uma forma de “sistema dual de formação”.
Uma boa prática de inserção com ênfase no empreendedorismo é “Vive, aprende e
comece”. (GP ES2) Também aqui está presente a ação de incentivar os jovens a
atuarem como agentes ativos no mercado de trabalho e no seu futuro profissional. O
programa dura cerca de dois meses, complementado por um processo de
acompanhamento.
O Projeto “Escolha o nosso futuro” de Espanha (GP ES 3) apoia a inserção de jovens
refugiados através da consciencialização das empresas regionais para a inserção
profissional.

Na Itália, o Projeto NEETwork (GP IT 6) permite que os jovens sem qualificações
formais sejam inseridos num contexto profissional, através de um estágio de quatro a
seis meses.
O Projeto ORIENTA.TE em Portugal (GP PT 1) desenvolve competências
comportamentais relevantes para a empregabilidade. O capital social dos participantes
é fortalecido por meio do aumento de contatos para o desenvolvimento de
oportunidades de educação e de formação, de experimentação vocacional (estágio
durante uma semana ou mês), visitas a empresas (1 dia), “Job shadowing” e o apoio de
mentores.
A intervenção utiliza redes ao nível das comunidades: a transição para sistemas
formais, como a educação e a formação profissional é apoiada pelos parceiros locais
(escolas locais e centros de formação profissional). Mesmo quando os participantes
estão integrados nos sistemas formais, eles continuam apoiados pelo projeto, evitando
o abandono (suporte individualizado). (PT, RN, p. 45).
O Projeto Idearia em Portugal (GP PT 2) é um exemplo de rede territorial de emprego.
Promove a partilha de informações e experiências entre entidades complementares e
facilita a criação de estratégias coletivas. De acordo com os parceiros, a voz dos jovens
tem prioridade, por exemplo, através de um fórum de jovens, que é um espaço de
participação, discussão e construção de soluções.
No Reino Unido, o “Ealing Pathways” (GP UK 1) organiza estágios para jovens em
autoridades locais e outros empregadores locais; desenvolve formação certificada de
competências (qualificação de nível 1, de empregabilidade) para promover a inserção
em educação, em formação ou em emprego.
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O programa Prince's Trust (GP UK 4) concentra-se no desenvolvimento pessoal, na
promoção de estágios e de outros elementos de aprendizagem em contexto de
trabalho.
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O Programa da Academia (GP UK 6) apoia a inserção de jovens em estágios no quadro
de uma rede de grandes empregadores nacionais. Alem disso, a Academia oferece
apoio e acompanhamento contínuos e envolve ex-licenciados e funcionários como
voluntários ou embaixadores de Rua.

“Inserir “princípios comuns de boas práticas
Das boas práticas descritas pelos parceiros, foi possível identificar os seguintes
princípios:
• Estágios bem preparados são os principais meios de inserção,
• Orientação para “formação dual” (formação teórica e aprendizagem em contexto de
empresa),
• Cooperação com os empregadores sobre perfis de competências,
• Orientação para as necessidades especificas dos empregadores, abordagem setorial,
• Pensamento empreendedor para iniciar um negócio ou para ser um funcionário mais
eficaz e/ou causar um impacto societal,
• Mobilidade europeia como uma oportunidade de inserção,
• Continuação do suporte após a inserção inicial,
• Coaching individual e sessões de mentoring,
• Jovens como agentes ativos do mercado de trabalho,
• Empreendedorismo social como oportunidade de inserção,
• Apoio ao microcrédito,
• Resultados evidentes do projeto para facilitar o interesse pelo negócio por parte do
empregador.
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A coordenação local/regional de medidas de integração social e inserção de jovens em
situação NEET é um campo de interesse particular do projeto. A falta de coordenação é
particularmente preocupante quando o jovem em situação NEET apresenta um
elevado nível de necessidade de (re) integração e (re) orientação individual
requerendo o saber dos agentes do sub-sistema da juventude e das instituições
regulares de educação, formação e emprego. Outro ponto que é amplamente
discutido nos relatórios nacionais é a mobilização da sociedade civil, em particular das
comunidades locais, incluindo o empregador local que é necessário para efetuar a

reintegração sustentável dos jovens em situação NEET. O contato presencial e a
construção de confiança podem evitar a rejeição dos agentes apenas com base nas
suas características formais.
As boas práticas escolhidas pelos parceiros dão exemplos dessa cooperação.
Na Alemanha, o modelo de Agências de Emprego para os Jovens (GP DE 5) é uma
importante iniciativa de reforma do sistema; cria um balcão de atendimento único
para jovens que pretendam resolver todas as questões relacionadas às políticas de
juventude e de emprego. A fim de melhorar a cooperação e a coordenação entre as
várias instituições responsáveis pelos jovens numa situação NEET, foram criadas
agências de emprego para jovens em toda a Alemanha, como formas de cooperação
entre os intervenientes supramencionados. O objetivo é uma harmonização de
atividades com uma gestão centrada não na responsabilidade institucional, mas nas
necessidades individuais.
Algumas das boas práticas descritas pelos parceiros baseiam-se numa abordagem de
rede, muitas vezes a nível regional e por vezes de âmbito sectorial.
O projeto “Jovens na Onda” da Espanha (GP ES 1) combina experiência e programas
dirigidos aos jovens e ao emprego provenientes de várias fundações e associações,
com experiência na área portuária.
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Um outro exemplo de inserção regional/comunitária e de apoio às intervenções é a
boa prática Orienta.TE E6G (GP PT 1) em Portugal. Todas as atividades são
coordenadas pela TESE em nível local, com o apoio de mais 8 parceiros. O Projeto
Idearia em Portugal (GP PT 2) está planeado e implementado pelo promotor, em
parceria com o município, o seu centro de incubação de empresas Parkubis e a
Universidade local (UBI).
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Em Portugal destacamos ainda os promotores do Projeto “Realizar o Potencial Jovem”
(GP PT 3), a YUPI – Youth Union of People With Initiative e a Associação Juvenil de
Deão, que, para além da implementação do projeto, pretendem influenciar o contexto
dos jovens, influenciando os processos de decisão locais e nacionais.
O programa Ealing Pathways (GP UK 1) é coordenado por uma autoridade local,
recruta através de uma rede de organizações e instituições locais e apoia-se nestes
empregadores locais para oferecer estágios aos jovens em situação NEET.
O Programa Prince´s Trust (GP UK 4), embora seja um programa de caridade à escala
nacional, trabalha com parceiros locais de diversas organizações. A vasta gama de
parceiros inclui, por exemplo, os bombeiros e a proteção civil e tem uma forte
componente de sensibilização da comunidade e da sociedade civil. O programa da
Academia (GP UK 6) segue o mesmo princípio.

“Coordenação e cooperação” princípios comuns de boas práticas
• Coordenação por agências estatais (regionais/locais) com poder de financiamento
para assegurar a implementação,
• Criação de agências governamentais de balcão único para todo o domínio das
questões do emprego jovem, incluindo serviços sociais e de formação,
• Liderança clara de uma ampla rede de parceiros,
• Tempo suficiente para desenvolver procedimentos de rede e confiança, consistência
e estabilidade,
• O uso de metodologias de ambos os campos (trabalho com jovens centrado no
jovem, vs. políticas de emprego baseadas em resultados), desafio e apoio de uma
forma equilibrada e adequada à situação,
• Gestão coordenada de casos até que a inserção final seja alcançada (“não perder
ninguém”),
• Desenvolvimento de um plano integrado de desenvolvimento para cada jovem,
incluindo a participação dos jovens no planeamento, enquanto “especialistas de sua
própria situação”,
• Conhecimento mútuo de recursos, construção de lógica de ação e potencial dos
atores,
• Formação comum e troca de experiências,
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• Desenvolvimento de projetos baseados em redes (por exemplo, a implementação
das medidas financiadas pela Garantia Jovem) passarem a ser assumidos por
estruturas permanentes,
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• Redes Setoriais,
• Os fornecedores de formação ou serviços para jovens com elevada capacidade
organizacional e com recursos podem ser coordenadores de uma ampla rede de atores
e gerir vários estágios/submedidas, para as quais as agências estatais regionais não
têm a responsabilidade/capacidade de fornecer essa coordenação,
• Cooperação entre empresas/prestadores/universidades,
• Envolvimento na elaboração de políticas locais/regionais.

5. Recomendações

O ponto das recomendações que se apresenta seguidamente consiste resume as lições
aprendidas pelos parceiros do ComNetNEET a partir da investigação/estudos dos seus
próprios países e de reflexão sobre as boas práticas selecionadas. O objetivo é a
criação de um modelo geral de intervenção do projeto ComNetNEET, bem como a
formulação de outras medidas de intervenção e políticas. Concentramo-nos nas
recomendações que visam medir o design e as políticas a nível local e regional. As
recomendações para a definição do quadro político nacional e europeu são
brevemente mencionadas (para mais detalhes, ver o relatório completo).
Recomendações para moldar medidas individuais
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Coordenação: uma medida não deve ser independente, mas planeada e
organizada de modo a preparar a transição para a próxima etapa. Muitas
medidas pecam pela fixação de objetivo demasiado ambicioso enquanto, de
facto, só são eficazes apenas numa parte específica. Cada intervenção,
portanto, deve ser compatível com o seu nível de cobertura, regional ou de
prestador.
Todas as medidas devem ser planeadas de acordo com um objetivo definido,
por exemplo, o que deve ser alcançado com uma medida de integração social,
enquanto pré-requisito para a inserção.
As medidas de inserção devem ir ao encontro das ofertas dos empregadores e
de contatos para as transições bem-sucedidas, por exemplo, através da
disponibilidade para fornecer estágios.
O portfólio de medidas deve considerar os diferentes perfis inerentes ao
grupo de jovens em situação NEET, bem como as suas diferentes
necessidades.
Para o grupo-alvo de jovens em situação NEET, a qualificação e o apoio social
devem ser balanceados a qualquer momento.
É essencial a constituição de equipas de intervenção multidisciplinares com
educadores, assistentes sociais e psicólogos.
As medidas devem ser expressamente modulares, a fim de permitir fácil
acesso, reconhecimento imediato e feedback positivo e percursos
individualizados, mantendo o objetivo geral de alcançar um nível sustentável
de qualificação e competência social para acesso ao mercado de trabalho. Cada

intervenção deve ser funcional dentro da “cadeia de educação, formação e
integração social” com o objetivo final de inclusão social
Para moldar as intervenções com vista a “envolver” os jovens devem ser aplicados os
princípios de boas práticas, entre eles o acesso com baixas barreiras, contatos
presenciais, bom conhecimento das preferências e hábitos dos grupos-alvo, bom
conhecimento das tendências, dinâmicas e necessidades do mercado de trabalho,
incluindo a família e outros sistemas sociais, trabalhar com grupos de jovens
(informais).
Para os elementos “orientar” e “estabilizar”, as principais recomendações são:
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Utilizar agentes multiplicadores fora do sistema de educação e de formação
profissional tradicional para aumentar o capital social dos jovens,
Seguir o princípio da “não-medida” que coloca as necessidades individuais
acima dos requisitos curriculares,
Incluir competências transversais e competências de empregabilidade como
componentes da formação (através de educação não-formal e de estratégias
de aprendizagem em contexto de trabalho),
Incluir a família e outros sistemas sociais,
Construir e manter uma boa rede de parceiros para envolver, por exemplo,
organizações sociais e de trabalho com jovens, mas também empregadores,
organizações sectoriais e ONGs para fornecer oportunidades de aprendizagem
baseada no trabalho,
Capacitar os jovens para se tornarem agentes ativos nas intervenções, em
todas as etapas tornando-se mais auto-organizados,
Usar esquemas de mentoring e coaching,
Incorporar todas as intervenções de “orientar” e “estabilizar” a nível da
comunidade para construir confiança, aumentar contactos e melhorar a
imagem dos jovens,
Incorporar o pensamento empreendedor nos objetivos de “orientar” para
aumentar a autoeficácia e aumentar as opções de carreira,
Utilizar esquemas de voluntariado nacionais e internacionais, atividades como
a prítica desportiva e a aprendizagem pelas artes, atividades alternativas da
“vida real”.

Para o elemento “inserir” as recomendações incluem:


Realizar campanhas de consciencialização junto das empresas para promover a
integração de jovens no período pós-estágio,









Usar estágios bem preparados em empresas e organizações,
Construir e ampliar as oportunidades de formação e de aprendizagem,
envolvendo as empresas,
Incluir outras experiências com ligações diretas às empresas (por exemplo,
visitas de estudo e Job shadowing),
Envolver as empresas diretamente em parcerias de projetos baseadas em
abordagens ganhadoras (win-win),
Preparar a mobilidade nacional e europeia,
Continuar o apoio social e educacional (incluindo orientação e formação) após
a inserção inicial,
Desenvolver o pensamento empreendedor para todos os jovens e esquemas
empresariais gerais e sociais, incluindo programas de microcrédito para os mais
ativos, como uma via para a inserção.

Recomendações para moldar políticas ao nível da comunidade local/regional
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Seguir uma abordagem multissetorial com múltiplas partes interessadas: a
maioria dos parceiros relata bons resultados de uma estreita cooperação entre
todos os atores relevantes no nível local. Vários atores têm diferentes
abordagens e competências que devem ser usadas de maneira direcionada. Em
particular, uma cooperação mais estreita entre os serviços de apoio à
juventude, escolas, agências de emprego e empregadores tem estado no
centro das atenções. Em muitos casos, o trabalho voluntário é integrado nessa
cooperação, assim como as ONGs e as universidades. Colmatar lacunas entre
vários sistemas legais e institucionais diferentes continua a ser um desafio.
Desenvolver um plano geral de inclusão social e educacional. Envolver todas
as partes interessadas da comunidade no desenvolvimento e implementação
do plano.
Aplicar o planeamento de base local/regional na monitorização dos
desenvolvimentos relevantes. A monitorização dos dados estatísticos públicos
não é suficiente e corre o risco de mecanismos de controlo excessivamente
simplistas orientados para os resultados, não serem suficientes para conhecer,
no caso dos grupos mais carenciados de jovens, os progressos realizados no
sentido da sua integração social sustentável. Importa assim recolher dados
qualitativos e quantitativos relevantes, conduzir entrevistas coletivas (focusgroups) de atores relevantes e jovens, e monitorizar regularmente a situação.
Mesas-redondas com os representantes de profissionais da área e cidadãos
com uma visão alargada, bem como peritos conhecedores de nichos menos
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óbvios da sociedade são uma boa maneira de recolher informações que são
relevantes para definir a política de maneira efetiva. A mesa redonda deve ser
multidisciplinar e envolver cidadãos especialistas na matéria.
Ser proactivo também para alcançar grupos mais difíceis (envolver): em
comparação com outros beneficiários finais/grupo-alvo, todos os jovens devem
ser envolvidos, de forma acessível e com confiança. Muitos grupos-alvos
tiveram más experiências com instituições no passado. É preciso não esperar
até que eles cheguem – é conveniente elaborar uma estratégia global de
divulgação para atrair novamente estes jovens para o sistema geral, além de
introduzir algumas medidas individuais. Construir interfaces para as várias
comunidades. Eles olham para quem? Em quem confiam? Quem pode ser um
mediador credível?
Considerar o interculturalismo e a abertura a outras culturas no planeamento
geral das políticas de integração: dependendo das especificidades
locais/regionais, existem diferenças na compreensão dos mecanismos de
educação e de formação profissional que podem resultar em deficits na
acessibilidade dos jovens a estes sistemas. Os sistemas regionais, portanto,
devem assegurar a participação adequada de diversos grupos no planeamento
e avaliação da educação e formação.
Formar redes regionais para monitorizar, planear e implementar a educação
de jovens, a formação, a política social e o emprego independente de
qualquer programa de financiamento específico. Programas e projetos muitas
vezes provaram ser dependentes de mudanças políticas e ciclos de
financiamento de várias fontes. Fortes redes regionais e alianças de atores
podem trabalhar em conjunto para usar vários programas, projetos e fontes de
financiamento para apoiar uma política consistente e apropriada às
necessidades regionais, implementada por uma rede aberta, mas com um
núcleo relativamente estável de atores-chave, partilhando conceitos claros.
Fornecer alguns fundos comunitários adicionais pode ser uma alavanca para a
participação.
Aplicar o princípio da gestão de casos: desenvolver e seguir um plano
individual de orientação e de inserção para jovens, monitorizado por um
parceiro e implementado por diversas instituições. O jovem deve ser incluído
no desenvolvimento desse plano.
Cooperar na formação e trabalho multidisciplinar de professores, de
formadores, de assistentes sociais e de organizações juvenis, bem como, em
particular, junto de empresas e outros empregadores, a fim de assegurar uma

orientação de qualidade aos jovens através de técnicos também bem
orientados. Uma intervenção de qualidade é somente possivel pela via do
trabalho em equipas sólidas, multidisciplinares, com uma visão mais ampla e
aprofundada dos recursos existentes a nível regional. Para este fim obter uma
visão geral e maximizar as interfaces com as organizações relevantes e, em
particular, com os empregadores, deve ser uma parte rotineira dos
profissionais de formação. Redes regionais podem facilitar essa formação.
O relatório completo inclui uma série de recomendações para a formulação de
políticas a nível nacional e europeu. Algumas das mais significativas incluem:
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Todas as políticas devem abordar a situação social geral e as oportunidades
sociais. Educação e formação podem não ser suficientes,
As medidas de reinserção no sistema devem ser holísticas, não apenas de
educação,
É preciso ter em conta as realidades no âmbito de uma sociedade mais
diversificada,
O nível dos fundos comunitários de apoio às medidas, bem como os esforços
de experimentação e de desenvolvimento, devem ser aplicados com
estabilidade e confiança,
Capacitar a coordenação local/regional: embora mantendo um
enquadramento legal, as políticas nacionais devem permitir a coordenação
local / regional dos atores relevantes,
Expandir a aprendizagem em contexto de trabalho e particularmente os
estágios,
Continuar a desenvolver as bases conceptuais e de execução da Garantia
Jovem,
Fortalecer a capacidade de planeamento e a visão holística,
Incentivar abordagens de subsidiariedade e coordenação local/regional,
Incentivar a coordenação de políticas sociais, de juventude e educação,
Promover a ”europeização” destas políticas,
Incentivar a aprendizagem baseada no trabalho e a orientação vocacional
obrigatória, por exemplo, através de estágios obrigatórios, participação na
formação profissional como indicador de referência, etc.,
Continuar a incentivar o uso de meios digitais para garantir o acesso a
oportunidades de aprendizagem independentes do domínio do idioma do país
anfitrião. Organisar formação orientada para a certificação e para os
resultados da aprendizagem em toda a Europa,
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Reforçar e apoiar a aprendizagem baseada em contexto de trabalho como
paradigma transversal às medidas do sistema de educação e formação
profissional: a avaliação das políticas nacionais de educação (por exemplo, da
OCDE) em grande parte do ensino superior desencorajou e desvalorizou a
aprendizagem profissional e a formação em contexto de trabalho. Não há
contradição entre a educação académica e a baseada em contexto de trabalho.
Um subgrupo relevante de jovens em situação NEET é constituído por
académicos que não conseguem entrar em empregos de qualidade por
desajustamentos entre as suas competências e as necessidades do mercado de
trabalho. Recomendam-se, assim, carreiras horizontais bem como o
ajustamento precoce entre perfis de candidatos e necessidades dos
empregadores; estudos sobre o sistema dual como exemplo; incentivar vias
alternativas para aqueles que abandonam a educação académica; informar as
empresas sobre a existência de académicos com competências gerais
relevantes.

6. Resultados da pesquisa ComNetNEET e sua importância para
Portugal
6.1 Boas práticas portuguesas para intervir na problemática NEET a nível
da comunidade
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De todas as práticas identificadas, uma primeira seleção de 6 práticas foi levada a cabo
com base em critérios como inovação, impacto, abordagens baseadas na comunidade
e no trabalho e potencial de replicabilidade. Considera-se que, apesar de suas
diferenças, todos esses projetos apresentam características inovadoras, bons
resultados comparando com todas as práticas que foram identificadas e a maioria
delas são de base comunitária e utilizam estratégias de aprendizagem baseadas na
formação em contexto de trabalho. Alem disso, quatro são financiadas por programas
da Comissão Europeia; uma é financiada por um programa de financiamento nacional
português e a outra tem o selo do Ministério da Educação Português, o que significa
que já passaram por um processo anterior de seleção.
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A partir desse grande grupo (ver figura acima), três foram selecionadas:
1 – ORIENTA.TE E6G
2 – IDEARIA
3 – REALIZAR O POTENCIAL JOVEM
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IDEARIA
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ORIENTA-TE

REALIZAR O
POTENCIAL JOVEM

Matriz para a identificação de boas práticas para a integração de jovens em situação
NEET: proposta do coordenador de IO1, ISOB, aos parceiros, em Março de 2018.

1 ORIENTA.TE é provavelmente a boa prática mais holística integrando métodos
inovadores de “envolver” os jovens (por exemplo, através de líderes comunitários;
atividades na vizinhança); motivá-los (por exemplo, usando a metodologia de
coaching; metodologias participativas); gerir os parceiros (por exemplo, a definição
clara das tarefas de cada parceiro; uma forte ligação com potenciais empregadores) e
fornecer uma resposta mais holística (por exemplo, através da proximidade de

parceiros locais que podem apoiar jovens em outras áreas ou através de intervenção
familiar).

2 - A IDEARIA concentra-se nas competências empreendedoras e envolve um itinerário
flexível através de diferentes “laboratórios” que os jovens podem frequentar. O grande
número de atividades que integram os diferentes laboratórios pode inspirar o desenho
do nosso projeto, ou seja, as estratégias usadas para mobilizar e motivar os jovens.
Também se baseia em metodologias participativas que promovem o envolvimento
ativo dos jovens. A criação de uma rede local para a empregabilidade dos jovens e as
estratégias utilizadas para alcançar essa rede podem ser muito úteis para o nosso
projeto ComNetNEET, uma vez que também trabalharemos em estreita colaboração
com os parceiros locais interessados.

3 - REALIZAR O POTENCIAL JOVEM apresenta uma abordagem muito diferente, mas
também é muito inovadora e pode ser muito útil para o nosso projeto, pois conta com
jovens como multiplicadores e centra-se na importância de dar voz aos jovens,
principalmente nas decisões sobre as quais são diretamente afetados. Destina-se ao
desenvolvimento de competências para jovens no quadro de uma ampla gama de
áreas (de programas habitacionais a programas de empregabilidade) e a formar jovens
para disseminarem os conhecimentos do projeto. Muitas destas diferentes abordagens
podem ser adaptadas e replicadas no nosso projeto.
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6.2 Principais recomendações extraídas da literatura para melhorar as
condições da população NEET através de abordagens baseadas na
comunidade e em formações em contexto de trabalho
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Na identificação de práticas, alguns fatores foram identificados como positivos,
contribuindo para o sucesso do projeto, tais como:
- Parcerias locais
coresponsabilidade;

e

consórcios

numa

perspetiva

de

descentralização

e

- Atividades do projeto não só para ajustar as competências dos jovens
desempregados às necessidades dos empregadores na região, mas envolvendo um
vasto leque de partes interessadas, incluindo membros da família e técnicos de apoio
aos jovens;

- O empoderamento de crianças, jovens e famílias, favorecendo o desenvolvimento de
competências em multi-dimensões e com o apoio das entidades locais;
- Proximidade do projeto aos jovens - “ trabalhamos com eles e não para eles” (um
lema do Projeto Programa Escolhas);
- Incentivo à participação dos jovens, desde o diagnóstico até a avaliação das
atividades, como estratégia de desenvolvimento da autonomia - com referência às
Assembleias da Juventude;
- Facilitadores comunitários - jovens líderes dos territórios do projeto que contribuem
para a dinâmica da sustentabilidade social;
- Metodologia exigente de monitorização e avaliação que contempla a participação
local no diagnóstico e plano de ação e relatórios frequentes.
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Para mais informações, ver o relatório final “Estado da arte: boas práticas de inclusão
social (através de estratégias de formação em contexto de trabalho) dirigidas a jovens
nos países parceiros: Portugal”, edição do CECOA – Centro de Formação Profissional
para o Comércio e Afins, tendo como autores os parceiros portugueses.
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