
    

 

 

 

ComNetNEET “Community Networking for 

Integration of Young People in NEET Situation” 

 

Breve descrição: sessão prática de divulgação do modelo de intervenção do projeto 

ComNetNEET que visa a integração social de jovens que não estudam, não trabalham, 

nem estão em formação.  

Objetivos específicos:  

• Sensibilizar os participantes para a importância do trabalho em rede e da 

capacitação dos/as profissionais para o trabalho com jovens em situação NEET; 

• Capacitar entidades e técnicos/as na utilização do referencial de formação 

produzido no âmbito do modelo de intervenção;  

• Providenciar uma amostra da formação para técnicos/as que trabalham com 

jovens em situação NEET. 

9.30 - 10.00 Boas vindas e enquadramento  

• Sessão de boas vindas pela Diretora Interina do CECOA – Centro de Formação 

Profissional para o Comércio e Afins, Sílvia Coelho  

• Nota de abertura pela Diretora Executiva da Garantia Jovem em Portugal, Ana Neves 

- “A importância do trabalho em rede e da capacitação dos/as profissionais que 

trabalham com jovens em situação NEET” 

• “NEETS IN ACTION”, Projeto ComNetNEET pelo CECOA, Vanda Vieira   

10.00 – 16.30 Conhecer e explorar o modelo de intervenção ComNetNEET 

Sessão prática promovida pela TESE – Associação para o Desenvolvimento.  

Programa:  

• 10.00 – 10.45 Conhecer o modelo de intervenção ComNetNEET 

• 10.45 – 11.00 Coffee-Break  

• 11.00 – 11.25 Conhecer o referencial de formação para técnicos/as 

• 11.25 – 12.10 Experimentar o modelo: preparar a intervenção com jovens em situação 

NEET no território 

• 12.10 – 13.00 Experimentar o modelo: utilizar as metodologias de intervenção 

• 13.00 – 14.30 Almoço  

• 14.30 – 15.00 Experimentar o modelo: gerir a rede de parceiros  

• 15.00 – 15.40 Experimentar o modelo: avaliar a intervenção 

• 15.40 – 16.10 Experimentar o modelo: adaptar a intervenção  

16.10 – 16.30 Balanço e encerramento   

22.10.2020 (09.30 - 16.30) 

Seminário nacional "Sessão de experimentação: do Modelo 

ComNetNEET às lógicas da ação" 

Evento online através da plataforma Zoom 


