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Unidade 2.3 – Slide 3 – WhatCanYOUthworkDoForNEET 

(https://www.youtube.com/watch?v=V6rO7XL15_I)  

Como é que trabalhar com jovens pode enfrentar situações NEEF? 

O que é NEEF? NEEF refere-se a jovens que não estão nem a trabalhar, nem a estudar, 
nem a frequentar qualquer tipo de formação. Há uma grande diferença no desemprego… 
para serem contabilizados nas estatísticas de desemprego, tens de estar oficialmente 
registado no centro de emprego, como estando à procura de emprego e precisas de estar 
disponível para trabalhar. Pessoas desempregadas são NEEF, mas NEEF significa muitas 
mais coisas para jovens que não têm emprego e que não estão a estudar, ou em formação. 
Dessa forma, NEEF é um bom indicador da saúde da sociedade comparado com as 
estatísticas de desemprego jovem.  

Alguns jovens estão apenas temporariamente numa situação NEEF. Demora algum tempo 
processar papeis, ou para encontrar um trabalho. Por isso, mesmo sendo NEEF, é só uma 
questão de tempo para saírem dessa situação. Outros jovens voluntariamente sabem do 
mercado de trabalho para, por exemplo, viajar ou iniciar uma família. Alguns jovens 
simplesmente não estão disponíveis para o mercado de trabalho – incapacidades, 
problemas de saúde ou obrigações de cuidado faz com que seja impossível trabalhar. 
Finalmente, alguns jovens estão desligados, completamente fora do sistema – não estão 
registados como estando à procura de trabalho, talvez porque não compreendem os 
procedimentos, ou porque não têm direito a registar-se, por exemplo requerentes de asilo 
ou imigrantes ilegais. Se calhar estiverem demasiado tempo no desemprego e foram 
transferidos para a segurança social, ou talvez tenham simplesmente desistido.  

O número de jovens NEEF está a aumentar. Por isso é que os NEEF chamaram à atenção 
dos media e dos decisores políticos. Por um lado, jovens inativos são um custo para a 
sociedade, precisam de cuidados especiais e benefícios, e não contribuem para a riqueza 
da sociedade. Alguns até se viram para atividades ilegais para se sustentarem 
financeiramente, trazendo novamente consequências negativas para a sociedade. Por 
outro lado, grandes períodos de inatividade também têm efeitos marcantes nos jovens, 
afastando-se da sociedade, estando em risco de pobreza e exclusão social. Com o tempo, 
a sua empregabilidade e saúde mental decrescem dramaticamente.  

Quais são os fatores de risco? Existem 7 fatores principais que aumentam o risco de cair 
numa situação NEEF: 1) níveis baixos ou educação inadequada; 2) ter um histórico de 
imigração; 3) problemas de saúde ou incapacidades; 4) divórcio e questões da vida 
familiar; 5) desemprego dos pais; 6) baixos rendimentos e pobreza; 7) viver em lugares 
remotos ou com poucas oportunidades.  

O que é que o trabalho com jovens pode fazer? O termo NEEF cobre uma variedade de 
situações, e estas situações demandam respostas variadas. Não existe uma abordagem 
correta para as situações NEEF porque não há uma única situação NEEF igual a outra – 
temos de adaptar as nossas intervenções para as necessidades especificas de cada uma.  
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A inclusão SALTO foca-se em jovens desligados, aqueles que se enquadram em 
diferentes disposições de serviços. Intervenções no trabalho com jovens podem prevenir 
efeitos marcantes e definir caminhos para uma vida melhor, reconectando os jovens com 
a sociedade. A publicação de investigação “On Track” ajuda pessoas a trabalhar com 
jovens a compreender melhor o problema NEEF e como podem responder efetivamente 
às necessidades dos jovens em situações NEEF diferentes. O “On Track” apresenta 
intervenções práticas de trabalho com jovens que abordam os fatores causais muito 
diferentes de NEEF. Exemplos mostram como e porque é que estas práticas funcionam, 
uma fonte ideal de inspiração.  

E apesar de haver uma grande diversidade dentro destas práticas, existem fatores de 
sucesso comuns, para intervenções NEEF: 1) agir logo, pois prevenir é sempre melhor do 
que remediar; 2) concentre-se em situações e necessidades específicas do NEET, não faça 
uma amálgama de diferentes situações rotuladas como NEET; 3) olhe para o quadro mais 
amplo da situação de um jovem, porque o emprego geralmente depende de outros fatores, 
como a vida familiar, a saúde, e assim por diante; 4) veja os jovens como agentes ativos 
das suas próprias soluções, veja-os como pessoas com algo a oferecer, e não apenas a 
consertar; 5) mude o ambiente para mudar o pensamento das pessoas; 6) trabalhe em 
parceria com um leque de atores diferentes; 7) encontre uma maneira de medir e 
demonstrar os seus resultados.  

Faça download da publicação completa em www.salto-youth.net/ontrack /  

 

Unidade 2 – Leituras e recursos adicionais – Slide 4 – Green Hope All That We Share 
(https://www.youtube.com/watch?v=aA0cQjHiH0U)  

Na Green Hope, com mais de 3000 estudantes, é fácil colocar as pessoas em caixas.  

Pedimos a vários grupos de estudantes para participar numa experiência, para mostrar que 
somos mais parecidos do que diferentes.  

Temos aqueles que praticam desporto, aqueles que conhecem as cordas, aqueles que estão 
apenas a descobrir, aqueles no top da turma, aqueles que se expressam através das artes, 
aqueles que são de cor, pessoas religiosas, os com talento musical, os da comunidade 
LGBTQ+, e aqueles que nasceram num país diferente.  

- Bem-vindos. Hoje vamos fazer-vos algumas perguntas. Algumas destas perguntas 
podem ser difíceis, mas esperamos que possam ser honestos.  

- Quem é que já esteve apaixonado?  

- Voltem para a vossa caixa. 

- Quem é que já se sentiu sozinho? 

Aqueles que vêm de famílias não tradicionais. 

Aqueles que já foram discriminados. 
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Aqueles que acreditam na vida após a morte. 

Aqueles que já foram bullies. 

E aqueles que já sofreram bullying.  

Aqueles que já se escaparam da escola no porta-malas de um carro.  

Aqueles que perderam alguém próximo. 

Aqueles que já copiaram o trabalho de casa.  

Aqueles que já estiveram numa relação abusiva.  

Aqueles que são bilingue ou trilingue. 

Aqueles que são os palhaços da turma.  

Aqueles que já sofreram de qualquer tipo de vício.  

Os que já frequentaram uma aula de colocação avançada.  

Os que estudam na Green Hope.  

Juntos formamos o tecido único e diversificado que é a Escola Secundária Green Hope.  

 

Unidade 2 – Leituras e recursos adicionais – Slide 5– Malala Yousafzai - One girl, 
Among many  

(https://www.youtube.com/watch?v=vXL9mkytWC4)  

Caros amigos, no dia 9 de outubro de 2012, os Talibã dispararam o lado esquerdo da 
minha testa. Dispararam contra os meus amigos também. Pensaram que a bala nos 
silenciaria. Mas erraram.  

E do silencio saíram milhares de vozes. Os terroristas pensaram que mudariam os meus 
objetivos, e que travariam as minhas ambições. Mas nada mudou na minha vida, exceto 
isto: a fraqueza, o medo e o desespero morreram; a força, o poder e a coragem nasceram.  

Quero educação para os filhos e filhas dos talibã, e para todos os terroristas e extremistas. 
Eu não odeio o talibã que me alvejou. Mesmo que tenha uma arma na mão e ele esteja na 
minha frente, não dispararia sobre ele.  

Esta é a compaixão que aprendi de Maomé, o Profeta da misericórdia, e de Jesus Cristo e 
do Senhor Buda. Este é o legado da mudança que herdei de Martin Luther King, Nelson 
Mandela e Mohammed Ali Jinnah… Esta é a filosofia da não violência que aprendi de 
Gandhi e da Madre Teresa. E este é o perdão que aprendi do meu pai e da minha mãe.  

Por isso, vamos travar, vamos travar uma luta global contra a iliteracia, a pobreza e o 
terrorismo. Vamos pegar nos nossos livros e nas nossas canetas. Elas são as nossas mais 
poderosas armas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o 
mundo. A educação é a única solução. A educação em primeiro lugar. Obrigada.  


