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Apresentação do projeto
O desemprego jovem é um problema central na UE, pelo que combater os resultados negatives de forma
mais efetiva tornou-se uma meta importante na Estratégia Europa 2020.
RESPOND TO YOUR NEETS! foi um curso de formação Erasmus+ KA1 , que visou alcançar os seguintes
objetivos:
Na sequência ‘dos objetivos globais do renovado quadro para a cooperação europeia no domínio da
juventude (2010-2018)’, os objetivos gerais do projeto foram: 1) fomentar a defesa do direito dos jovens
a participar no desenvolvimento e na implementação de políticas que os afetam através de um diálogo
estruturado continuo com jovens e organizações juvenis; 2) contribuir para a redução da percentagem de
jovens NEET ao nível europeu.
Para alcançar estes objetivos gerais foram definidos os seguintes objetivos específicos:
- Profissionalização e desenvolvimento de competências de profissionais, apoiando a aquisição de competências através de atividades de educação não formal e informal.
- Incentivar e apoiar o envolvimento e participação de jovens e organizações juvenis no desenho de
políticas, implementação e acompanhamento.
- Promover a melhoria da qualidade no domínio da juventude, sobretudo através da cooperação reforçada entre organizações juvenis e outros stakeholders.
Os países participantes foram: Hungria, Portugal, Grécia, Lituânia, Estónia, Espanha, Roménia,
Bulgária, Irlanda, Itália, Alemanha, Áustria. O projeto envolveu 24 profissionais, promotores de
políticas juvenis, representantes de organizações juvenis e voluntários.
O curso decorreu em Debrecen, Hungria, entre 18 e 23 de Abril de 2016.
Resultados alcançados:
- Desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes
- Ampliação da rede de parceria e reforço da cooperação entre as organizações participantes
- Contributo para a redução do número de jovens NEET através da partilha de boas práticas.
- Crescente aumento do envolvimento e participação de jovens e organizações juvenis no desenho de
políticas, implementação e acompanhamento.
- Mecanismos para o diálogo com jovens sobre participação na UE e políticas de juventude nacionais.
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NEET— Problema ou desafio?
Como aumentar a participação dos jovens?
16,1 – NEET
Números e letras que não fazem sentido para a maioria das pessoas (jovens) que os observam. Mesmo
quando são eles próprios elementos que aumentam estes números e pertencem ao grupo identificado
neste conjunto de letras.
Os NEET são — de acordo com o Comité do Emprego da Comissão Europeia (CECO) — jovens dos 15 aos 24
anos que são desempregados ou inativos, em consonância com a definição da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), e que não estudam ou frequentam cursos de formação. Em síntese: o acrónimo refere-se a
um jovem que “não está a trabalhar, nem a estudar ou a frequentar qualquer curso de formação”.
16,1% dos jovens cidadãos da Europa (idades 15-34) pertencem a este grupo em 2015 (Eurostat).
Números e letras. Estatísticas e estatísticos. E políticas baseadas nestas estatísticas. Mas o que pensam os
jovens sobre isto?
Durante o curso reconhecemos que a definição de NEET ainda não está difundida e nem sequer é usada no
domínio da juventude de alguns países participantes. Além disso, os jovens não querem saber que rótulo
lhes atribuímos ou sob que acrónimo os classificamos. Nenhum deles vai gritar ”Sou um NEET!”, mas
olharão para nós para dizer ”Eu não tenho um trabalho.” Não dirão ”Não estou a estudar, nem em
formação”, mas sim: ”Concluí os meus estudos, não encontrei um trabalho e agora não sei o que fazer —
estou desesperado! Voltar para os estudos — para quê? Acabei de concluir e olha onde vim parar — a lado
nenhum!”
Para aumentar a participação dos jovens — sobretudo nas políticas e nas tomadas de decisão — é vital que
o grupo-alvo reconhecesse que é um grupo-alvo. A falta de consciência sobre a sua própria ”situação
estatística” cria uma enorme distância entre as iniciativas educativas, o mercado de trabalho e os
beneficiários. Queremos assegurar acessibilidade e criar oportunidades, mas acabamos por enfrentar
dificuldades ao tentar alcançar o nosso grupo-alvo. Sensibilizar para o tópico e promover iniciativas com
uma abordagem bottom-up pode ser o primeiro passo no sentido de políticas adequadas.
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Políticas recomendadas

Durante o curso identificámos cinco áreas em que as políticas de juventude europeias devem ser
melhoradas – numa perspetiva prática – e/ou a sua implementação nacional deve ser melhor monitorizada:


Educação



Estágios



Empreendedorismo



Voluntariado



Mobilidade para Aprendizagem.

Estas áreas têm sido definidas como pilares para a criação de uma perspetiva futura positiva para
os jovens, prevenindo e superando o desajuste (mismatch) entre educação e mercado de trabalho.
Fomentar a cooperação entre os setores da educação e empresarial, assegurar a qualidade dos
estágios, alcançar o reconhecimento do voluntariado, proporcionar mobilidades para aprendizagem acessíveis e aumentar o apoio a jovens empreendedores têm constado da agenda da União
Europeia há muito tempo; contudo, as consideráveis diferenças nos níveis de sucesso entre regiões
apelam para ações conjuntas. A sociedade civil e os jovens devem participar no desenho de políticas e na sua execução, a fim de tornar a implementação de políticas europeias mais bem sucedidas
aos níveis regional e local. Ao convidar profissionais de países europeus, consultá-los sobre o fenómeno NEET e a implementação de políticas de juventude, tornou-se claro que o desafio e a responsabilidade são partilhados, bem como que temos de reunir todos os atores internacionais para analisar, discutir, desenvolver e promover medidas para melhorar a situação.
Durante o curso, os participantes preparam recomendações sobre políticas de juventude.
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Recomendações para a Promoção e Reconhecimento
do Voluntariado
O Voluntariado é uma parte significativa da vida da União Europeia.
Em 2010 cerca de 92 a 94 milhões de adultos estiveram envolvidos em ações de voluntariado, o que corresponde a 22-23% dos europeus com mais de 15 anos.(1)

2011 foi anunciado como o Ano Europeu do Voluntariado para celebrar o trabalho de milhões de europeus que dedicam o seu tempo livre e empenho ao Voluntariado. Nesse ano, o número de voluntários na
Europa aumentou para 24% e quase metade eram voluntários regulares.
Em 2014-2015, em média um em cada quatro jovens da UE, com idades entre 15 e 30 anos, estava envolvido
em algum tipo de atividade voluntária organizada e apenas 27% recebia um reconhecimento formal pelo seu
empenho. (2)
----------------------- Considerando as dificuldades do reconhecimento do trabalho voluntário;
- Reconhecendo a dificuldade de distinção entre voluntariado e estágio;
- Reconhecendo que o voluntariado é considerado um aspeto secundário da vida quotidiana;
- Analisando a inexistência de um acordo de aprendizagem orientador da experiência dos voluntários;
- Considerando as dificuldades de comunicação com adultos;
- Considerando as novas práticas do Conselho Europeu de reconhecimento do tempo dedicado ao voluntariado (Volunteer Time Recognition—VTR);
O grupo de trabalho sobre Voluntariado propõe as seguintes soluções:


Criação de uma ferramenta para validação oficial e reconhecimento do trabalho voluntário;



Promoção do voluntariado como uma ferramenta para potenciar o nível de envolvimento dos cidadãos
na sociedade;



Construção de uma página de facebook em que todos os voluntários se possam encontrar;



Elaboração de um logotipo em que todos os voluntários se revejam ou com que se identifiquem;



Criação de percursos de aprendizagem pormenorizados para aumentar o envolvimento de voluntários
e organizar o seu trabalho, bem como o trabalho das organizações, de forma eficiente;



Criação de redes aos níveis local, nacional e internacional para partilha de boas práticas, sensibilizando
sobre voluntariado e criando comunidades de voluntários.

Maryna Manchenko—Simona Marano—Nelli Ujhelyi—Gytis Skunčikas
1 Study on Volunteering in the European Union - Final Report, p. 7
2 http://ec.europa.eu/youth/news/2015/images/eurobarometer-leaflet_en.pdf

7

Políticas recomendadas
Recomendações para Políticas de Educação
Na sequência da nossa experiência no Projeto ”Respond to Your NEETs!”, em que um dos principais objetivos era consciencializar e promover a reflexão em torno do desemprego e empregabilidade dos jovens,
decidimos escrever a presente carta aberta para partilhar as nossas preocupações e contribuir com o nosso conhecimento neste domínio . Os participantes incluíram profissionais de juventude, NEET e membros
de ONGs. Considerando a relevância da nossa discussão, acreditamos que o nosso know-how irá contribuir
positivamente para aprofundar a reflexão nos processos de tomada de decisão com vista à promoção de
políticas eficazes e estratégias preconizadas no combate a problemáticas neste domínio.
Reconhecemos que a Educação tem um forte impacto na vida futura dos jovens. Em 2012, a média de
Abandono Escolar (AE) europeia era quase 13%. Existem cenários heterogéneos na Europa, mas os números são muito preocupantes: por exemplo, em 2013, Espanha, Malta e Portugal tinham uma média de
25%, 23% e 20% de AE respetivamente. Inerentes a estes números estão crianças, jovens, famílias e educadores reais. Atores chave são convidados a analisar criticamente e a envolver-se na procura de soluções
para estes problemas. Além disso, é muito importante prevenir e ser proactivo no sentido de evitar o
aumento destes números.

A Educação é um tema complexo, mas algumas questões centrais podem ser destacadas:
Programas de educação maioritariamente focados em conhecimento ao invés do desenvolvimento de competências práticas e soft skills, que pode causar expectativas irrealistas sobre um mercado de trabalho competitivo e conduzir a profissionais impreparados no futuro.
Desajuste (mismatch) entre as expectativas dos estudantes e do mercado de trabalho que causam
um desequilíbrio entre o que os jovens têm para oferecer e o que os mercados exigem.
Desmotivação dos estudantes e educadores, frequentemente relacionada com os elevados níveis de
insucesso ou AE dos estudantes e burnout dos educadores.
Separação entre famílias e escola, bem como entre escola e comunidades, desvalorizando a complementaridade dos seus papéis na educação das crianças e jovens e na construção da sua identidade individual.
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As dificuldades vivenciadas na Educação têm contribuído largamente para a perceção da Escola como
um sistema burocrático que é facilmente associado ao problema ao invés de uma importante parte da
solução. Além disso, não podemos ignorar o impacto deste problema. Vários indicadores sugerem que
as crianças e jovens são mais suscetíveis de ser diagnosticados com problemas comportamentais, doenças físicas e mentais, bem como estão mais expostas ao desemprego e exclusão social no futuro
(nomeadamente estar envolvidos em conflitos, criminalidade e uso de drogas). Devemos também enfatizar que os problemas observados nos Sistemas de Educação europeus podem ter um impacto negativo na economia dos países devido à desvinculação dos jovens do mercado de trabalho e comprometer a
Estratégia 2020 referente ao desenvolvimento económico sustentável e inclusivo.
Por conseguinte, gostaríamos de apresentar quatro soluções práticas que talvez possam considerar
aquando da revisão da eficácia das atuais políticas de Educação:
Reforçar os laços entre Escola e comunidade (atores chave, tais como ONGs, serviços de saúde,
centros de cultura, autoridades locais, empreendedores, empresas, etc.), a fim de desenvolver
as soft skills das crianças e jovens. Queremos educar cidadãos, não apenas trabalhadores!
Promover atividades e participação em diferentes contextos. Estando envolvidos nas comunidades locais, as crianças e os jovens considerarão a Escola mais apelativa e, conscientes das diversas opções ou caminhos possíveis, os processos de tomada de decisão relacionados com o seu
futuro são suscetíveis de ser menos stressantes.
(Re)estabelecimento dos laços entre as escolas e as famílias, nomeadamente para prevenir o AE.
É importante salientar e consolidar paradigmas ou estratégias pedagógicas que preconizam a
complementaridade dos papéis desempenhados pelos pais/famílias, Escola e comunidade.
Promover maior flexibilidade nas políticas de Educação no sentido de permitir estratégias adequadas às circunstâncias locais e situações socioeconómicas de cada território.
Soluções práticas a ser aplicadas a nível local podem fazer a diferença. Considerando o nosso knowhow, acreditamos que estas ações têm potencial para impactar positivamente em várias áreas de diferentes países europeus. Acresce o facto de soluções práticas desta natureza poderem ser aplicadas em
territórios específicos e gradualmente replicadas noutras áreas. Importa referir que a racionalidade
implícita à implementação das ações propostas deve ser consistente com princípios de melhoria contínua e análise crítica, a fim de respeitar as especificidades dos territórios e garantir permanente partilha
de feedback construtivo com os decisores.
Ana Isabel Ribeiro Barroso da Silva—Maria José Jorge Batista Gomes Casaca—Oswaldo Cogollo—
Norbert Bodonyi
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Boas práticas de participação dos jovens
Título

Festival Internacional Meet Me Halfway
Objetivo da ferramenta / atividade / iniciativa / prática

Objetivos
O Festival Cultural – Meet Me Halfway foi criado com dois objetivos.
Como Palermo é uma cidade multicultural, o objetivo primordial do festival é facilitar o encontro de
diferentes culturas que vivem em Palermo, partilhando espaços, comida e atividades. Neste sentido, o
festival é uma forma de quebrar barreiras que limitam a movimentação de pessoas no seu território. É
uma oportunidade de viver Palermo de maneira diferente, longe de preconceitos e estereótipos. Além
disso, o evento foi pensado para requalificar uma área degradada ou isolada da cidade. De facto, quando este objetivo for alcançado o festival mover-se para outra zona.
Descrição
Descrição passo-a-passo (preparação, implementação, follow-up/avaliação)
A preparação do evento começa cerca de 5 meses antes, através de uma reunião inicial, a redação de
artigos promocionais, a elaboração de uma lista de parceiros e o lançamento de uma campanha para
mobilização de voluntários. Até ao final de Abril, jovens, pensionistas, desempregados, imigrantes,
donas de casa e trabalhadores podem candidatar-se a ajudar na realização do festival.
A associação promotora, H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization, envia um formulário para cada
potencial parceiro, que tem de ser preenchida para facilitar uma melhor organização do festival. Neste
formulário, cada parceiro tem de explicar em que dia e com que recursos irá contribuir no festival.
As atividades a implementar, na sua generalidade, são:
- Entrega do Prémio Rosa Parks, a uma mulher ativista pela proteção dos direitos humanos;
- Karaoke;
- Atividades desportivas para pessoas com deficiência;
- Danças étnicas e workshops de dança;
- Yoga;
- Entretenimento para crianças;
- Arte de rua (street art);
- Atividades circences;
- Xadrez humano;
- Jardinagem de guerrilha;
- Desenho para adultos;
- Cozinha: na edição de 2016 será introduzida a prática de “scannaturi”, uma forma tradicional e divertida de comer pasta;
- Teatro.
Acresce o facto de envolvermos no festival os jovens que participaram nos nossos projetos durante o
ano, tornando-o uma atividade de follow-up.
Depois do evento, o staff organiza uma reunião interna no sentido de avaliar o festival e melhorá-lo nas
edições futuras.
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Principais resultados
Resultados da aprendizagem; competências, conhecimento, atitude; impacto, resultados
Nenhum participante regressa a casa sem ter aprendido qualquer coisa nova.
Seja uma dança, um prato ou uma música tradicional, todos adquirem novos conhecimentos ou melhoram as suas competências.
Indubitavelmente, o evento cria um ambiente de familiaridade e descontração em que, por vezes,
novas amizades ou relações de trabalho podem emergir.
Os habitantes do bairro optam por estar envolvidos de diversas formas e, através de anúncios bemestruturados, todos os cidadãos são encorajados a participar.
O resultado é sempre surpreendente. O bairro, sempre deserto, ganha vida durante três dias e por
vezes este evento é apenas o início de uma série de atividades que contribui para a nossa missão.
A quem se dirige
Perfil do grupo-alvo
O evento é aberto a todos. Se focássemos um público específico, o objetivo de facilitar o encontro de
diferentes culturas através do festival falharia. Portanto, quanto mais amplo e diversificado for o alvo,
maior a probabilidade do evento ser bem-sucedido.
Onde e quando pode ser implementado
Em que contexto é útil, quais os pré-requisitos para a sua implementação (por ex. local, contexto social ou
ambiental, etc.)
Os principais requisitos para implementação desta boa prática são:
- Disponibilidade de um espaço amplo (não importa se ao ar livre ou fechado) capaz de acolher centenas de pessoas;
- Área marginalizada / desfavorecida;
Duração
O evento dura 3 dias em Setembro - normalmente, durante um fim-de-semana.
Materiais necessários
Os materiais necessários podem mudar todos os anos, dependendo das atividades que se decidir implementar.
Dicas, conselhos
Assegurar que o evento não coincide com festivais/práticas religiosos (por ex. Ramadão) ou feriados
públicos.
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Boas práticas de participação dos jovens
Título

Learning Process in Education
Objetivo da ferramenta / atividade / iniciativa / prática
Objetivos

Promover a curiosidade, criatividade e iniciativa das crianças nos seus processos de aprendizagem desde idades precoces, a fim de fomentar a sua autoestima e responsabilidade, bem como ter um impacto positive na
sua capacidade de participar e tomar decisões informadas enquanto cidadãos informados no futuro.
Paradigmas educativos com enfoque na participação das crianças são suscetíveis de as preparar melhor para
os desafios impostos pelas sociedades modernas aos jovens, onde as competências individuais e interpessoais são tão importantes como o conhecimento adquirido no sistema educativo (formal).
Descrição
Descrição passo-a-passo (preparação, implementação, follow-up/avaliação)
As atividades são planeadas para cada ano letivo, em consonância com o paradigma educativo preconizado e inerentes
estratégias pedagógicas, como descrito na secção referente aos objetivos.
Na Santa Casa da Misericórdia de Santarém, independentemente do tipo de serviço de apoio a crianças (centro de atividades de tempos livres, creche / pré-escolar, centro de acolhimento temporário e lar de infância e juventude), aspetos importantes são considerados aquando do planeamento (anual) dos serviços prestados:
· escola, família e comunidade (serviços) têm papéis complementares na educação; pelo que os laços são reforçados e
o trabalho em rede é promovido com atividades de lazer regulares e celebração de épocas festivas;
· atividades intergeracionais são incentivadas assim como atividades ao ar livre com parceiros locais;
· abordagens centradas no aluno e aprendizagem ativa centrada na resolução de problemas, no sentido de estimular a
curiosidade, criatividade e iniciativa das crianças;
· sempre que possível, materiais didáticos e estratégias pedagógicas são desenvolvidas e implementadas em colaboração com as crianças e suas famílias, a fim de assegurar um entendimento comum sobre o paradigma educativo e prevenir o desajuste de expectativas (estimular e/ou desenvolver competências individuais e interpessoais é tão importante como a aquisição de conhecimento e disciplina).

Principais resultados
Resultados da aprendizagem; competências, conhecimento, atitude; impacto, resultados
- O desenvolvimento de soft skills é facilitado e a sua relevância é amplamente aceite — muito associadas às competências interpessoais, entre outras aspetos as soft skills referem-se a uma atitude positiva, ética, flexibilidade, liderança, comunicação, resolução de problemas, autoconfiança, gestão do tempo e do stress, bem como à capacidade de
aceitar críticas construtivas.
- Capacidade de valorizar ganhos individuais e sucesso do grupo/coletivo.
- Maiores níveis de criatividade, iniciativa e responsabilidade.
- Redução dos níveis de ansiedade quando confrontados com situações desafiadoras, bem como maior capacidade
para lidar com mudança e/ou incerteza.
- Maiores níveis de autoestima e autoconfiança.
- Reconhecimento e validação gradual do conhecimento, competências e habilidades adquiridas através de estratégias/processos/atividades de aprendizagem formal, não-formal e informal
- Fortalecimento dos laços entre a escola, famílias e comunidade (funções complementares entre atores chave educativos são facilitadas)
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A quem se dirige
Perfil do grupo-alvo
Necessidades específicas dos bebés, crianças e jovens devem ser consideradas, tal como o nível de educação formal que frequentam. Contudo, estratégias e atividades educativas desta natureza são adequadas a um amplo espectro de perfis.

Onde e quando pode ser implementado
Em que contexto é útil, quais os pré-requisitos para a sua implementação (por ex. local, contexto social ou
ambiental, etc.)
Na Santa Casa da Misericórdia de Santarém, os paradigmas educativos privilegiados são consistentes
com estas estratégias pedagógicas e aplicáveis a todos os tipos de serviços prestados: centro de atividades de tempos livres, creche / pré-escolar, centro de acolhimento temporário e lar de infância e juventude.
Como este exemplo de boas práticas está relacionado com estratégias, uma vasta variedade de atividades
podem ser desenvolvidas em consonância com os princípios descritos. Além disso, contextos heterogéneos
podem ser considerados se todos os atores chave (educativos) forem envolvidos (nomeadamente as escolas,
autoridades locais, empresas, ONGs).

Duração
Na Santa Casa da Misericórdia de Santarém as atividades são planeadas para cada ano escolar, em consonância com o paradigma educativo preconizado e as inerentes estratégias pedagógicas, conforme
descrito na secção referente aos objetivos. Contudo, atividades desta natureza podem ser implementadas de forma isolada e/ou com períodos de tempo mais curtos.

Materiais necessários
Os materiais pedagógicos podem ser construídos e/ou reutilizados. Os materiais necessários são frequentemente secundários, na medida em que o aspeto mais importante é incentivar as crianças a
explorá-los.
Existem várias opções, orientações e ferramentas disponíveis, que podem ser amplamente disseminadas por entidades e/ou universidades que têm vindo a pesquisar sobre paradigmas educativos
(alternativos).
Dicas, conselhos
Independentemente da sua heterogeneidade em termos de contextos de implementação e perfis de
grupos-alvo, é fortemente recomendado que atividades consonantes com este paradigma educativo
decorram em períodos de tempo mais longos no sentido de obter maiores impactos positivos na vida
das crianças e dos jovens.
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Anexo I — Destaques da atividade formativa
Nome:

Como é que o Erasmus+ pode contribuir para as Políticas de Juventude?

Curso:

Respond to Your NEETs!

Tema

Políticas de Juventude e iniciativas europeias

Tipo de atividade:

Partilha interativa de conhecimento e experiências

Objetivos:

- Familiarizar-se com as políticas de juventude ao nível europeu
- Familiarizar-se com o programa Erasmus+ e os seus objetivos, ligando-os
às políticas
- Facilitar a partilha entre as pessoas
- Promover o mesmo nível de conhecimento de base dos participantes

Tempo:

1 hora 30minutis + tempo de plenário
- Sessão sobre políticas de juventude: 30 minutos
Plenário: 4 minutos / grupo
- Sessão sobre Erasmus+: 30 minutos
Plenário: 4 minutos / grupo
- Elaboração de apresentações sobre como o Erasmus+ pode contribuir para
o desenvolvimento e implementação de políticas de juventude: 30 minutos
Apresentação em Plenário: 4 minutos / grupo
- Questões / respostas / síntese: 10 minutos

Material necessário:

- Documentos impressos sobre Políticas de Juventude da UE (número
depende de quantos pequenos grupos queremos criar; máximo 6/7 pessoas
por grupo). Imprimir uma cópia para cada participante.
- Diferentes partes do Guia Erasmus+ impressas (referente ao passo 2 da
descrição).
- Folhas A4 e canetas para o brainstorming.

Descrição:

Passo 1:
- Dividir os participantes em pequenos grupos. Dar a cada grupo um documento diferente sobre políticas de juventude da UE (uma cópia por pessoa).
Dar 30 minutos para ler, discutir e sumariar com base nas seguintes orientações: a) background e necessidades (dos jovens e da sociedade europeia); b)
objetivos, sumariados em tópicos; c) iniciativas sugeridas pela UE.
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(apresentar um exemplo antes de distribuir os documentos)
- Reunir todos e dar 2 minutos a cada grupo para apresentar a sua síntese.
Mais 2 minutos para perguntas / respostas.
Passo 2:
- As pessoas regressam aos seus pequenos grupos. Dar a cada grupo os
documentos sobre o Erasmus (cada grupo com um foco diferente). Dar 30
minutos para ler, discutir e criar uma síntese / apresentação sobre os seguintes aspetos: a) grupos-alvo do Erasmus no domínio da juventude; b) ações e
atividades do programa no domínio da juventude; c) objetivos do Erasmus+
no domínio da juventude; d) orçamento; e) etc.
- Reunir todos e dar 2 minutos a cada grupo para apresentar a sua síntese.
Mais 2 minutos para perguntas / respostas.
Passo 3:
- As pessoas regressam aos seus pequenos grupos e, usando as informações
adquiridas durante a sessão, dar 30 minutos para criar uma apresentação
visual num flipchart sobre como o Erasmus+ pode contribuir para a implementação e desenvolvimento de políticas de juventude (colocar as apresentações prévias [sínteses] numa parede para que as pessoas possam consultar durante a atividade).
Passo 4:
- Apresentação dos posters criados (2 minutos para apresentar e 2 para perguntas / respostas).
- Síntese em grupo alargado e respostas a questões que persistam.
Questões orientadoras
para a síntese:

- Concorda com as políticas de juventude? Elas refletem bem a situação dos
jovens no seu país?
- Se não refletem, o que mudaria?
- Sabe quem implementa estas políticas no seu país? Quem contribui?
- Considera o Erasmus+ uma boa ferramenta de suporte para estas políticas? Porquê?

Dicas e conselhos:

Controlar o tempo, caso contrário a atividade torna-se longa!
Pode incluir-se um coffee break entre dois passos para dar um intervalo aos

Variações:

Pode usar-se esta ferramenta apenas para transmitir conhecimento sobre o
Erasmus+ e/ou Políticas de Juventude.
Pode mudar-se o passo 1 referente ao projeto — ligando o tema e objetivos
com o programa Erasmus+!
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Nome:

Noite Intercultural

Curso:

Respond to Your NEETs!

Tema

Partilha cultural

Tipo de atividade:

Educação entre pares

Objetivos:

Conhecer as culturas, tradições, língua, cozinha, música, etc. dos outros
participantes através da educação entre pares.

Tempo:

(cerca de) 1 hora 30 minutos

Material necessário:

- Equipamento técnico (oradores, computador, internet)
- Papel, canetas, marcadores de cor
- Papel colorido, cartolinas, outras ferramentas de criação artística

Descrição:

Passo 1: Os participantes permanecem em grupos por nacionalidades. Dois
grupos juntam-se, de forma a que sejam formados grupos médios representados por dois países. Têm 15 minutos cada (30 minutos no total) para ensinar uns aos outros algo sobre o seu país (uma canção, uma dança, uma história infantil ou um conto, episódio histórico, roupas tradicionais, etc.).
Passo 2: Os participantes reúnem-se num único grupo. Cada grupo de países terá 5 minutos para apresentar ao grupo maior o que aprenderam.
Podem também tentar ensinar aos outros o que aprenderam (se possível,
por exemplo, uma canção ou uma dança).

Questões orientadoras
para a síntese:

N/A

Dicas e conselhos:

Se houverem muitos grupos de países diferentes, ter atenção ao tempo,
porque a atividade pode tornar-se muito longa!

Variações:

Pode agrupar-se mais do que 2 nacionalidades e convidar a escolher um
aspeto cultural (música, arte, história, dança, etc.). Depois de partilharem
entre si a sua cultura ou tradição, têm de inventar uma nova que misture
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Nome:

Speedy name game (atividade quebra-gelo)

Curso:

Respond to Your NEETs!

Tema

Fortalecimento do grupo (conhecer os outros)

Tipo de atividade:

Jogo dos nomes

Objetivos:

Aprender os nomes dos outros participantes

Tempo:

(depende do número de participantes)
Para 30 pessoas, cerca de 5-8 minutos

Material necessário:

—

Descrição:

Dividir os participantes em pequenos grupos (máximo de 5 pessoas). Dar 1
minuto para aprenderem os nomes uns dos outros nesse pequeno grupo.
Seguidamente, juntar dois grupos e dar novamente 1 minuto para que
aprendam os nomes uns dos outros. Fazer novos grupos e repetir a atividade até que todos os participantes estejam outra vez juntos num grupo único. Dar mais 1 minuto para que aprendam os nomes e pedir a 2 ou 3 pessoas
do grupo que repitam todos os nomes.

Questões orientadoras
para a síntese:

N/A

Dicas e conselhos:

Estudar bem o número de participantes e a sua divisão em grupos!

Variações:

Quando reunidos num único grupo e alguém já repetiu todos os nomes,
fazer com que os participantes mudem de lugar e tentar novamente!
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Nome:

Mapa do Desemprego Jovem na Europa

Curso:

Respond to Your NEETs!

Tema

Desemprego Jovem

Tipo de atividade:

Pesquisa e análise, mapeamento de fatores

Objetivos:

- Mapear a situação atual dos jovens no mercado de trabalho dos países participantes e ao nível europeu.
- Identificar aspetos comuns entre os jovens com dificuldade em gerir os
mesmos problemas em países distintos.

Tempo:

Depende do número de países participantes.
Se há mais de 10 países, dedicar 5 minutos a cada apresentação
(especificidades do país e ao nível europeu). Dedicar mais 10 minutos para
identificar os aspetos comuns e cerca de 15 minutos para concluir.

Material necessário:

- Mapa da Europa
- Flipchart (para anotar as semelhanças identificadas)
- Lãs coloridas (para unir as semelhanças)
- Pins (se possível fixar na parede) ou autocolantes coloridos para segurar os
trajetos no mapa (colocar um em cada país)
- Equipamento técnico (colunas, computador, internet)
- Papel e canetas para tirar notas
- Apresentações preparadas pelos participantes e materiais técnicos necessários para os dinamizar (computador, projetor, sistema de som, internet,
etc.)

Descrição:

Preparação:
No dia anterior, perguntar aos participantes que tipo de apresentação prepararam e que materiais precisam. Organizar a ordem das apresentações
com base nas necessidades técnicas.
Obter informações sobre se os grupos prepararam alguma coisa ou não. Se
não, considerar a variação da atividade descrita na secção “dicas e conselhos”.

Passo 1: Apresentar a ordem dos países no flipchart. Antes do início das
apresentações, informar o grupo que a sessão de perguntas / respostas irá
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Acontecer no final da atividade, pelo que devem anotar as suas dúvidas.
Posteriormente, os grupos apresentam a pesquisa referente ao seu país em
5 minutos.
Passo 2: Brainstorming em grupo alargado — recolha de elementos comuns
e palavras-chave que surjam durante as apresentações. Anotar no flipchart.
Passo 3: Para cada elemento identificado, escolher um participante e darlhe um novelo de lã (cada aspeto tem de ter uma cor diferente). Apoiados
pelo grupo, convidar a que liguem os países onde esse elemento está presente. Desta forma, obtém-se uma síntese visual das ligações entre os países.
Passo 4: Os formadores apresentam a situação na Europa, reportando-se às
especificidades dos países.
Síntese: Reflexão sobre as razões, dinâmicas e efeitos do desemprego
jovem na Europa. Partilhar conhecimentos sobre políticas nacionais e europeias de combate a estas problemáticas.
Questões orientadoras
para a síntese:

- Quais podem ser as causas do desemprego jovem na Europa?
- Qual o efeito do desemprego jovem na Europa?
- O que fazem os jovens para superar o desemprego?
- Que apoio têm os jovens para superar o desemprego?
- Qual o nível de acessibilidade da informação de apoio?

Dicas e conselhos:

Logo após a chegada dos participantes, avaliar bem se prepararam uma
apresentação ou não.
Se se verificar que alguns grupos de países não prepararam apresentação,
dedicar 30 minutos antes de começar a atividade para prepará-la (ter materiais impressos ou um computador com recursos online/links sugestivos da
situação específica do país). Entretanto, pedir aos participantes que tenham
preparado a sua apresentação antes do curso para fazer uma pequena pesquisa sobre outro país que não esteja representado no grupo (ter materiais
disponíveis).
Planear vem o tempo no dia anterior, considerando que o tempo adicional
para preparação e eventuais apresentações sobre outros países vai alongar
a atividade.

Variações:

Pode usar-se este método para mapear outras situações na Europa ou globalmente.

21

Nome:

Quem são os jovens NEET?

Curso:

Respond to Your NEETs!

Tema

Definição e situação dos jovens NEET na Europa

Tipo de atividade:

Pesquisa e análise, brainstorming

Objetivos:

- Ter um entendimento comum sobre o que significa NEET
- Descobrir e refletir sobre as particularidades deste grupo-alvo
- Quebrar estereótipos

Tempo:

Depende do número de países participantes.
Se há mais de 10 países, dedicar no máximo 5 minutos para a apresentação
de cada país.
A sessão em pequenos grupos pode demorar 45 minutos e o “fahion show”
cerca de 3 minutos / grupo.
Seguem-se 10 minutos de conclusão.

Material necessário:

- Equipamentos técnicos para a apresentação dos participantes
(computador, colunas, internet, projetor, flipchart, etc.)
- música preparada para o “fahion show”
- uma carpete longa, se possível, para usar como passadeira; ou fita adesiva
para representar os limites da passadeira para o desfile
- microfone (não obrigatório, mas deve assegurar-se que todos ouvem as
apresentações)
- roupas, papel colorido, post-its, cartolinas, tesouras, lãs, cola, outras ferramentas artísticas para criar os modelos
- apresentações preparadas sobre a definição da UE para NEET
- Papel e canetas para tirar notas e brainstorming

Descrição:

Preparação:
Controlar se todos os grupos de países têm a sua apresentação ou não. No
caso de faltarem apresentações, apresentar apenas as que foram preparadas. Perguntar que materiais técnicos os participantes precisam para a sua
apresentação, para que se decida a ordem das apresentações com base nisso.
Passo 1: Apresentação dos resultados da pesquisa sobre a situação específica dos NEET em cada país. Informar os participantes que haverá tempo
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dedicado a perguntas / respostas no final da atividade, pelo que devem
anotar as suas questões para mais tarde.
Passo 2: Organizar os participantes em pequenos grupos (mínimo de 4 pessoas). Dar 20 minutos para refletir sobre que características os jovens NEET
têm, sublinhando que se devem apoiar nas descrições dos resultados das
pesquisas e não em estereótipos! Dar algumas orientações para reflexão:
ambiente, situação social, educação, família, situação económica, paixões e
interesses, etc.
Passo 3: Pedir aos participantes que escolham um ou dois elementos do seu
grupo para serem “modelos”. Os outros assumem os papéis de “estilistas” e
de “apresentadores”.
Os grupos têm 25 minutos para “vestir” os modelos como NEETs — utilizando ferramentas artísticas e criativas.
(Entretanto os formadores preparam a passadeira e os lugares para a plateia)
Quando o tempo termina, os formadores apresentam o “fashion show” e
dão lugar aos modelos e apresentadores, que apresentam os seus modelos
grupo por grupo.
O evento termina com todos os modelos a desfilar pela passadeira.
Síntese: 10 minutos para sumariar as semelhanças e diferenças entre os
modelos, bem como as características dos NEET. Contributos dos formadores sobre o entendimento da Europa relativamente ao conceito e características.
Questões orientadoras
para a síntese:

- Foi difícil chegar a um entendimento comum sobre quem são os NEET? Se
sim, porquê? Que diferenças descobriram nas vossas perspetivas? Como
alcançaram um consenso?
- Conhecem NEET na vossa comunidade? Que relação têm com eles?
(Os formadores apresentam a definição da UE para NEET)
- Consideram que a definição da UE reflete bem a realidade? Por que razão
têm essa opinião?

Dicas e conselhos:

Como atividade anterior à mobilidade, para ajudar na pesquisa, foi pedido
aos participantes para conduzirem entrevistas com jovens NEET. Esta atividade ajudou a) a envolver jovens das comunidades locais no projeto e b) a
obter testemunhos de jovens que vivem de facto uma situação NEET.

Variações:

Pode usar-se esta atividade para encontrar definições comuns e para descrever as características de qualquer tipo de grupo-alvo.
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Nome:

Escada da Participação (Ladder of Participation)

Curso:

Respond to Your NEETs!

Tema

Participação dos jovens

Tipo de atividade:

Exercício

Objetivos:

A finalidade da Escada da Participação é refletir sobre a participação dos
jovens e a sua qualidade.
Os objetivos são:
- refletir sobre os diferentes tipos e níveis de participação dos jovens
- tomar consciência da importância da qualidade da participação

Tempo:

60-90 minutos

Material necessário:

Folhetos impressos e escada desenhada no chão.

Descrição:

Primeira parte da atividade: Refere-se à criação física da escada / descobrir
os diferentes níveis de participação dos jovens. São dadas pequenas histórias sobre 8 jovens aos participantes e é-lhes perguntado qual o nível de participação das personagens. Eis os níveis e as histórias:

1) Manipulação é quando os adultos usam os jovens para apoiar as suas
causas e fingem que as causas são inspiradas nos jovens.
O meu nome é Igor. Tenho 14 anos. O município quer separar as escolas
em função das diversas línguas faladas e etnias. Isto é algo em que acreditamos muito e fomos convidados a ir a uma reunião da câmara. Os
organizadores deram-nos imensos estandartes.

2) Decoração é quando os jovens são usados para ajudar ou “apoiar” a causa de uma forma relativamente indireta, embora os adultos não finjam que
a causa é inspirada na juventude.
O meu nome é Agueda. Tenho 17 anos. Eu e os meus amigos fomos convidados para participar numa demonstração contra a imigração, organizada por um partido político local. Disseram-nos que querem que apareçamos nas fotografias tiradas pelos jornalistas.
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3) Tokenism (indicação falsa) é quando parece que é dada voz aos jovens,
mas na verdade têm pouca ou nenhuma escolha sobre o que fazem ou
como participam.
O meu nome é Renata. Tenho 21 anos. O município está a organizar um
conselho de juventude, no qual serei membro. Eles informaram-nos qual
será a agenda dos próximos 6 meses.

4) Designado mas informado é quando os jovens são designados para uma
função específica e informados sobre como e por que razão são envolvidos.
O meu nome é Umran. Tenho 16 anos. A minha escola está a organizar
workshops contra o discurso de ódio e fui convidado a assistir a um. O
professor conduzirá o workshop e eu assistirei. Isto é um tema importante na minha escola porque alguns amigos meus são vítimas de bullying.
Estou muito orgulhoso por participar.

5) Consultado e informado é quando os jovens dão conselhos para projetos ou programas desenhados e implementados por adultos. Os jovens são
informados sobre como os seus contributos serão usados e quais os resultados das decisões tomadas pelos adultos.
O meu nome é Maria. Tenho 24 anos. A Cruz Vermelha local está a
desenvolver um programa de educação para a saúde na comunidade. Eu
e a minha ONG temos trabalhado em questões antitabagismo há algum
tempo, por isso fomos convidados a aconselhar e apoiar a Cruz Vermelha
na sua campanha embora não façamos parte dela.

6) Iniciado por adultos, decisões partilhadas com os jovens é quando os
projetos ou programas são iniciados pelos adultos mas os processos de
tomada de decisão são partilhados com os jovens.
O meu nome é Vehan. Tenho 25 anos. O município quer criar um centro
de juventude na nossa comunidade. Eu e um grupo de amigos estamos
em contacto permanente com o município sobre esta matéria , em todos
os aspetos do projeto.

7) Iniciado e dirigido pelos jovens é quando os jovens iniciam e dirigem um
projeto ou programa. Os adultos são envolvidos apenas em funções de
apoio.
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O meu nome é Pavel. Tenho 22 anos. Eu e os meus amigos estamos a
desenvolver um conjunto de eventos para jovens para um período de 6
meses. Vamos aos serviços voluntários do município para obter aconselhamento e informações, no sentido de nos ajudarem a concretizar isto.

8) Iniciado pelos jovens, decisões partilhadas com os adultos é quando os
projetos ou programas são iniciados pelos jovens e os processos de tomada
de decisão são participados por jovens e adultos. Estes projetos capacitam
os jovens e, simultaneamente, permitem-lhes ter acesso e aprender com a
experiência de vida e conhecimento dos adultos.
O meu nome é Mikheil. Tenho 19 anos. A minha organização juvenil
desenvolveu um programa de educação sexual para adolescentes. Estamos a colaborar com o município e com o centro de saúde no sentido de
decidir quando e onde implementaremos o programa em diferentes
áreas da cidade.

(30 minutos)

Segunda parte da atividade:
Em 4 grupos , os participantes discutem as seguintes questões (sobre as
suas próprias comunidades) e apresentarão posteriormente de forma criativa (45 minutos):
- Participação económica (emprego e trabalho em geral, desenvolvimento
económico, eliminação da pobreza, economia sustentável na sociedade,
numa região ou para os jovens enquanto grupo).
- Participação política (autoridades, governantes; políticas públicas, exercício do poder, influência na distribuição de recursos a diferentes níveis).
- Participação social (envolvimento na vida da comunidade local , resposta
aos problemas e desafios locais).
- Participação cultural (lazer, diferentes formas de arte e expressão, artes
visuais, música, filme, artes, etc.).
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Questões orientadoras
para a síntese:

Para a primeira parte:


O que vê na situação?



Que nível de participação vê?



Experimentou esta situação, direta ou indiretamente?

Para a segunda parte:

Fonte:



Como vê a situação em diferentes realidades?



Considera que há semelhanças?



Quais as diferenças entre estas realidades?

Model Roger Har: A Escada da Participação
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf

Escada da participação

Quem são os jovens NEET?
Fashion show
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Anexo II— Livraria Online

Social Agenda—Youth employment
Your Europe, your rights
EaSI—New EU umbrella programme for employment and social policy
Council recommendation on establishing a Youth Guarantee
Exploring the diversity of NEETs
NEETs—An urgent challenge for Europe
Mapping youth transitions in Europe
Youth in the crisis—What went wrong?
Social partners and the Youth Guarantee: Skills, learning and employability
Children, young people and participation—Youth Policy Working Paper
Youth Policy Manual - How to develop a national youth strategy
Establishing and productively running student/graduate internship programmes
Renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-2018)
Videos:
Youth Guarantee
Global employment trends for youth 2015
What we talk about when we talk about youth unemployment
Solving global youth unemployment
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