WORKSHOP
Jovens NEET

Sem ambição ou sem
oportunidades?

A juventude é um período crucial para a formação educativa e profissional dos cidadãos, pelo que gera
preocupação o facto de uma percentagem dos jovens estar afastada dos sistemas de ensino e de
formação profissional.
Dos jovens portugueses inscritos no serviço público de emprego, 59% são desempregados e 41% não se
encontra registado nos serviços de emprego, educação e formação.
Segundo dados do programa Garantia Jovem, revelados em Junho de 2018, é já 10% o número de jovens
em Portugal que não estuda nem trabalha, intitulados de jovens “nem-nem”, perfazendo um total de
160 mil. Dos quais 50,2% pertencem ao género feminino e 49,8% ao género masculino. 45% tem entre
os 20 e os 24 anos, 41% tem os 25 e 19 anos, e 14% equivale às restantes faixas etárias.
A baixa qualificação aumenta em quase três vezes a probabilidade de insucesso na procura de emprego
“41% dos jovens têm apenas o 9º ano de escolaridade e 42% o nível do ensino secundário. 17%
corresponde aos restantes níveis académicos.
Torna-se premente a manutenção do debate público em torno desta questão, no sentido de desenvolver
políticas para alavancar as trajetórias destes jovens.

Objetivos
- Promover o debate sobre a importância da transição bem-sucedida entre o ensino e o mercado de
trabalho.
- Contribuir para a capacitação dos diferentes agentes educativos, tecido empresarial e sociedade civil
na sinalização e encaminhamento dos jovens NEET.
- Contribuir para o conhecimento das respostas do programa Garantia Jovem (ou outras respostas
disponibilizadas pelo IEM) ao desemprego juvenil.

Programa
1. Desafios da transição da escola para o mercado de trabalho _ Renato Carvalho |Presidente da Ordem
dos Psicólogos Portugueses, Delegação da Madeira
2. Inserção dos jovens no mercado de trabalho: formação e emprego _ Hélder Arsénio Lopes
|Observatório de Emprego e Formação Profissional da UMa
3. Rede de respostas e desafios do mercado de trabalho _ Marisa Nóbrega | Diretora de Planeamento e
Promoção de Emprego | Instituto do Emprego da Madeira, IP-RAM
4. Estratégia de sinalização dos Jovens NEET: como chegar aos jovens mais vulneráveis? _ Mara Silva
|Câmara Municipal do Funchal

Moderador: a confirmar
Destinatários
Profissionais que trabalham na área social | Comunidade Académica | Administração Pública | Sociedade
Civil

Data
23 de abril de 2019

Duração
3h30

Horário
14h.00 às 17h.30

Local
Auditório do Instituto do Emprego da Madeira

Condições de Participação
Preço: Gratuito, mas sujeito a inscrição
Inscrições: Preenchimento da Ficha de Inscrição em Anexo
Data limite de inscrição: 18 de abril de 2019

