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O PROJECTO YEP
YEP – Young Enterprise Program é o nome abreviado do projecto “Parceria multissectorial para o
desenvolvimento de capacidades para reforçar as oportunidades de empreendedorismo para jovens
vulneráveis em Milão, Lisboa e Madrid”, co-financiado pelo Programa Erasmus + da União Europeia (Acçãochave 2 Juventude).
O projeto vai de novembro de 2016 a outubro de 2018 e é promovido pelo ICEI Instituto para Cooperação
Econômica Internacional (Milão, Itália) em parceria com:
 Acción Contra el Hambre e a Agência de emprego da Cidade de Madrid (Madrid, Espanha)
 Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania e a Câmara Municipal de Lisboa (Lisbon, Portugal)
 Câmara Municipal de Milão - Área de Formação e Trabalho, Unidade do Mercado de Trabalho, Impact
Hub e Fundação Giacomo Brodolini (Milão, Italia).
O projecto promove novas práticas e abordagens a nível europeu para apoiar o empreendedorismo de
jovens com menos oportunidades - como NEET´s, migrantes, jovens com baixa escolaridade, obstáculos
sociais ou geográficos, etc. - com o objectivo final de reforçar a empregabilidade e a inclusão social de jovens
vulneráveis.
Especificamente, o projeto conta com:







Um programa de formação em empreendedorismo em cada cidade, dirigido a jovens com menos
oportunidades;
Um programa de incubação para jovens em cada cidade, para as melhores ideias de negócios;
Três eventos transnacionais de formação de técnicos entre organizações parceiras, para trocar e
experiências, práticas, abordagens, etc .;
Três "Intelectual Outputs" que resumem o trabalho e a aprendizagem realizados no projeto:
1) O Manual "Organizações sem fins lucrativos e empreendedorismo juvenil: como apoiar jovens
com menos oportunidades”;
2) O kit de ferramentas de formação "Capacitar os jovens por meio do empreendedorismo: o kit
de ferramentas de um instrutor”;
3) O documento metodológico "Iniciando: como incubar empresas de jovens com menos
oportunidades”
Uma série de ações de divulgação e eventos em cada cidade.

Além disso, o YEP:
o

o

Fomenta parcerias locais com várias partes interessadas em cada cidade: organizações sem fins
lucrativos, autoridades locais e organismos de apoio ao empreendedorismo, trabalham em conjunto
para contribuir para um ambiente favorável aos jovens empreendedores;
Reforça as aptidões e competências dos parceiros na promoção e implementação de programas e
iniciativas de empreendedorismo juvenil e apoio aos jovens com menos oportunidades;

Para mais informações sobre o YEP — Young Enterprise Program
www.youngenterpriseprogram.com
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INTRODUÇÃO
Por que este Manual?
YEP – Young Enterprise Program promove novas práticas e abordagens a nível europeu para apoiar o
empreendedorismo de jovens com menos oportunidades, com o objetivo final de reforçar a sua
empregabilidade e inclusão social.
Como mencionado acima, em cada uma das três cidades parceiras - Milão, Madrid e Lisboa - o YEP realizou:
 um programa de formação não formal de empreendedorismo jovem, com um total de 80 jovens
participantes;
 um programa de incubação para 15 ideias de negócios promovidas por alguns desses jovens.
Essas atividades foram desenvolvidas com jovens de 18 a 30 anos, com menos oportunidades. De acordo
com a definição do Erasmus +, são aqueles que enfrentam obstáculos que os impedem de ter acesso efetivo
à educação, formação e oportunidades de trabalho para jovens. Assim, eles estão mais em risco do que seus
pares para serem excluídos de um acesso total ao mercado de trabalho e participação na sociedade.
Estas actividades - juntamente com o intercâmbio de experiências, práticas e ferramentas obtidas no âmbito
dos eventos transnacionais de formação de técnicos e os eventos de divulgação, tanto internamente entre
parceiros do YEP como com organizações públicas e privadas externas - permitiram às organizações parceiras
reunir e sistematizar uma quantidade significativa de aprendizagem sobre o papel que a organização sem
fins lucrativos pode desempenhar na formulação e implementação de programas e iniciativas de
empreendedorismo direcionados a jovens com menos oportunidades.
Este Manual é o resultado desse esforço de colaboração e, portanto, baseia-se em todo o trabalho,
experiência, conhecimento e habilidades que os parceiros realizaram no projeto - em todos os níveis - apenas
para apresentar a resposta à seguinte pergunta:
As organizações sem fins lucrativos desempenham um papel
na promoção do empreendedorismo juvenil, especialmente
daqueles com menos oportunidades e, em caso afirmativo,
qual é a contribuição específica que eles podem trazer?

A quem está dirigido este Manual?
O Manual destina-se a organizações sem fins lucrativos que trabalham com jovens e, em particular, com
aqueles com menos oportunidades.
Essas organizações variam muito em termos de estrutura, missão, organização, atividades, etc. - desde
associações de jovens até organizações culturais e de voluntariado, até ONGs - mas todas compartilham o
fato de que seus programas (ou pelo menos uma parte deles) visam apoiar a inclusão dos jovens na sociedade
e / ou no mercado de trabalho e ajudar os jovens a realizar o seu potencial e expressar os seus talentos.
Todos os funcionários dessas organizações - do nível diretivo / administrativo aos que atuam no nível
operacional no campo, em estreito contato com os jovens - são o grupo alvo deste Manual. Eles podem
beneficiar deste Manual em termos de, entre outros: orientação de decisão estratégica, trabalho em rede
4

com organizações públicas e privadas e identificação de oportunidades relevantes para suas organizações e
para os jovens com quem trabalham.

Abordagem e estrutura deste Manual
Como mencionado acima, este Manual pretende fornecer uma estrutura de aprendizagem e avaliação para
todo o projeto YEP e, portanto, para organizações sem fins lucrativos dispostas a promover iniciativas
similares com seus jovens.
Como tal, é um Manual metodológico que define o contexto geral neste campo e apresenta as abordagens e
princípios pedagógicos e estratégicos básicos para conceber e implementar programas de
empreendedorismo para jovens.
Além disso, algumas diretrizes operacionais e estudos de caso também são fornecidos, para dar exemplos e
sugestões sobre como colocar em prática a metodologia.
O Manual está dividido em duas seções (Capítulos).
O primeiro capítulo introduz a situação ao nível dos jovens dos países parceiros da UE e do YEP e,
especificamente, dos que têm menos oportunidades, bem como do empreendedorismo juvenil e de como
estes dois campos interagem entre si. Este capítulo está focado particularmente em:
 Estratégias dos países e das cidades parceiras da UE e do PEEE para promover e apoiar o
empreendedorismo juvenil;
 Obstáculos e desafios que os jovens podem encontrar para se tornarem empreendedores, bem como o
tipo de ideias de negócio a serem esperadas deste grupo-alvo, com exemplos da "vida real" extraídos do
projeto.
O segundo capítulo detalha os principais princípios metodológicos que devem orientar a organização sem
fins lucrativos no apoio aos jovens com menos oportunidades ou buscar a opção de se tornarem
empreendedores. Esses métodos e ferramentas foram identificados pelo projeto YEP como necessários para
promover e realizar programas e iniciativas eficazes de empreendedorismo sem fins lucrativos com jovens
vulneráveis:
 Como alcançar e envolver jovens com menos oportunidades
 Educação e formação não formal
 Desenvolvimento de competência
 Cooperação multilateral
 Tutoria social
 Fontes de financiamento para organizações sem fins lucrativos dispostas a apoiar jovens
empreendedores
Ao longo deste Manual, são fornecidos exemplos de boas práticas e programas e serviços existentes para
organizações de empreendedorismo juvenil e organizações sem fins lucrativos nas cidades parceiras: casos
de sucesso e oportunidades que entidades privadas e públicas podem usar durante seu trabalho.

Como se deve usar este Manual?
Este Manual representa a estrutura geral do projeto YEP e o tópico de empreendedorismo para jovens com
menos oportunidades. Como tal, é o documento a ser consultado para qualquer pessoa que queira ter uma
visão geral da iniciativa e da aprendizagem coletada no YEP.
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No entanto, para obter o máximo disso, recomenda-se usá-lo em conjunto com os outros dois manuais do
YEP. Desta forma, os aspectos mais "práticos" e operacionais do projecto YEP e relacionados com a
aprendizagem, respectivamente, à formação e incubação do empreendedorismo - podem ser totalmente
compreendidos e apreciados.
Especificamente:
 O Kit de Ferramentas do YEP "Capacitar os jovens através do empreendedorismo: um kit de
ferramentas para formadores" visa apresentar o programa de formação em empreendedorismo para
jovens com menos oportunidades, concentrando-se nas metodologias e ferramentas e detalhando
os módulos de formação técnica e de desenvolvimento de competências;
 O Documento Metodológico do YEP "Iniciando: como incubar empresas de jovens com menos
oportunidades" dá algumas diretrizes operacionais para a incubação de negócios promovidos por
jovens com menos oportunidades. Portanto, é o acompanhamento natural para qualquer pessoa
envolvida na formação de empreendedorismo juvenil.
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CAPÍTULO 1
O PROJECTO YEP E O EMPREENDEDORISMO JUVENIL
1.1 INTRODUÇÃO DA SITUAÇÃO DOS JOVENS NA EUROPA E NOS PAÍSES
PARCEIROS DO YEP
1.1.1 A situação dos jovens na Europa
Na Europa, o impacto da recessão e suas conseqüências no mercado de trabalho caíram mais pesadamente
nas pessoas mais jovens. A taxa de desemprego para menores de trinta anos é quase o dobro da taxa média,
como ressaltado por vários estudos1, tendo assim um forte impacto na criação dos chamados NEET´s: este
acrônimo refere-se aos jovens "nem em emprego, nem em educação ou formação". e é diferente do cálculo
da Taxa de Desemprego Jovem2.
O crescimento do grupo NEET é um grande problema para a sociedade, pois cria o risco de uma "geração
perdida"3 e a retirada dos NEET´s do mercado de trabalho, e a educação também tem grandes conseqüências
e custos4 sociais e econômicos
Desde 2010, o conceito tem sido amplamente utilizado como um indicador para abordar políticas orientadas
para os jovens em matéria de empregabilidade, educação, formação e inclusão social nos 28 EstadosMembros da UE. Este conceito está agora centralmente incorporado no discurso político a nível da UE,
enquanto o grupo etário abrangido pelo termo foi alargado para incluir aqueles entre os 15 e os 29 anos de
idade.
Em 2011, as pessoas incluídas no grupo NEET eram 12,9% da população com idades compreendidas entre os
15 e os 24 anos na UE27, correspondendo aproximadamente a 7,5 milhões de jovens. Para os jovens de 25 a
29 anos, esse percentual subiu para quase 20% em 2010, correspondendo a 6,5 milhões de jovens 5 .
Atualmente, 14,2% da população na Europa entre 15 e 29 anos são NEET´s.6

1

Tal como indicado, por exemplo, nas "Comparações e contrastes do impacto da crise nos mercados de trabalho da área do euro"
Documento ocasional n.º 159 - Fevereiro de 2015 ", do Banco Central Europeu. O estudo mostra a desagregação por idade e explica
que os jovens trabalhadores (com menos de 25 anos) e trabalhadores em idade activa (com idades compreendidas entre 25 e 54
anos) foram consideravelmente mais atingidos do que os trabalhadores mais velhos (com idade igual ou superior a 55 anos):
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art1_mb201410_pp49-68.en.pdf?147b67f3efe8af481ee4e2228af4ff36
2 A taxa NEET é definida pelo Eurostat como jovens entre os 18 e os 24 anos que não trabalham e não estudam nem estudam em
percentagem da população correspondente. Conforme explicado na seção oficial do glossário:
"O indicador NEET corresponde ao percentual da população de um dado grupo etário e que não está empregado e não está envolvido
em educação ou formação. O numerador do indicador refere-se a pessoas que satisfazem essas duas condições.:
 não estão empregados (isto é, desempregados ou inativos, de acordo com a definição da Organização Internacional do
Trabalho);
 não receberam nenhuma educação ou treinamento nas quatro semanas anteriores à pesquisa.
O denominador é a população total da mesma faixa etária e sexo, excluindo os entrevistados que não responderam à pergunta
'participação
no
ensino
regular
e
treinamento'
(ver:
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Young_people_neither_in_employment_nor_in_education_and_training_(NEET))
Para
mais
informações
sobre
a
definição
e
cálculo
dos
indicadores
NEET,
consulte
também:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf
3 "A ascensão do NEET e o desemprego dos jovens nas regiões da UE após a crise", Bruno G., Marelli E., Signorelli M., Estudos
Económicos Comparativos, 2014, 56, (592-615), dezembro 2014
4 Os dados da Eurofound salientam que em 2011, em toda a Europa, a perda económica devido ao afastamento dos jovens do
mercado de trabalho foi estimada em 153 mil milhões de euros, o que corresponde a 1,2% do produto interno bruto (PIB) europeu.
Veja:https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/neet
5 EurWork, European Observatory of Working Life, 7.05.13
6 Eurofound, 3.07.18 (https://www.eurofound.europa.eu/topic/NEETs)
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Actualmente, como indicado no relatório da Eurofound (2012) "NEET - Jovens sem emprego, educação ou
formação: Características, custos e respostas políticas na Europa", existem diferenças consideráveis no que
diz respeito à composição das taxas NEET nos países europeus, destacando uma forte heterogeneidade entre
este grupo. Esta composição específica da população NEET deve ser tida em conta quando se elaboram
políticas de reengajamento a nível europeu e nacional.
No entanto, apesar da maior variabilidade observada entre os Estados-Membros, alguns padrões comuns
podem ser identificados e alguns países podem ser agrupados, como mostra a figura abaixo7

Agrupar e analisar diferentes categorias é importante para compreender o fenómeno NEET em toda a
Europa, identificando elementos e subgrupos comuns.
De facto, em alguns países - como a Suécia, o Reino Unido ou a Alemanha - a maioria dos NEET´s são pessoas
inactivas com experiência de trabalho anterior, enquanto em alguns outros países - como a Itália, Grécia ou
Roménia - a maioria dos NEET´s não têm experiência de trabalho ou têm menos experiência de trabalho do
que a média da UE. Além disso, no grupo dos latte, a parte dos NEET´s que são mulheres é muito superior à
média da UE.
De acordo com o Relatório acima mencionado: “as características deste cluster - nomeadamente, a elevada
taxa de NEET´s sem experiência de trabalho, a elevada percentagem de trabalhadores desencorajados e a
elevada percentagem de NEET´s entre aqueles com ensino superior - tendem a indicar problemas estruturais
nas transições do sistema educativo ao mercado de trabalho. Aqui, acabar como NEET parece ser involuntário
e o resultado de várias barreiras que impedem uma transição bem sucedida8”.
De um modo geral, o estudo mostra que as pessoas com baixos níveis de educação têm três vezes mais
probabilidade de serem NEET´s em comparação com aquelas com ensino superior, enquanto jovens com
background de imigrante têm 70% mais probabilidade de se tornar NEET´s do que os nacionais. Além disso,

7

Eurofound Report (2012) “NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy
responses in Europe”, p. 40
8 Eurofound Report (2012), p-.39
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os jovens que sofrem de algum tipo de deficiência ou problemas de saúde são 40% mais propensos a serem
NEET´s do que aqueles com boa saúde. Finalmente, o contexto familiar também tem uma influência crucial.
Em suma, ser um NEET pode levar a conseqüências adversas para o indivíduo, a sociedade e a economia e
também reflete uma ampla gama de desvantagens sociais, tais como alienação, insegurança e más
perspectivas de emprego, delinquência e problemas de saúde mental e física.
Desde abril de 2013, considerando a gravidade desta situação, a redução do número de NEET´s tornou-se um
dos principais desafios da agenda de emprego dos EUA.
Devido às questões sociais e económicas desta situação, desceu o número de NEET´s ao elemento central da
agenda política da UE e muitas iniciativas foram postas em prática até agora, como parte da estratégia
Europa 20209.
Uma das políticas emblemáticas da estratégia Europa 2020 que visa ajudar os jovens a ter acesso à formação
ou ao mercado de trabalho foi a iniciativa Juventude em Movimento. Lançado em 2010 e concluído em
dezembro de 2014, sublinhou a urgência da taxa NEET como uma das principais prioridades para integrar os
jovens no mercado de trabalho. Esta ação foi um conjunto abrangente de iniciativas políticas sobre educação
e emprego.
De facto, os Estados da Comunicação da Comissão: "A educação e formação de qualidade, a integração bem
sucedida do mercado de trabalho e uma maior mobilidade dos jovens são essenciais para libertar todo o
potencial dos jovens e alcançar os objectivos da Estratégia Europa 2020"10.
Para isso, a iniciativa Juventude em Movimento concentrou-se em quatro pilares principais, revisando os
programas já existentes e apoiando a implementação de atividades adicionais, como:
1. Apoiar um sistema de aprendizagem ao longo da vida, incluindo a aquisição de competências através
de actividades educativas não formais
2. Alargar a percentagem de jovens que participam no ensino superior
3. Reforçar a mobilidade na aprendizagem em toda a Europa
4. Melhorar a situação do emprego dos jovens
Entre as medidas para reduzir o desemprego dos jovens e promover as taxas de emprego, foram definidas
algumas prioridades, a parte da iniciativa Juventude do Movimento:
1. tornar a educação e a formação mais relevantes para as necessidades dos jovens;
2. incentivar a aproveitar as doações dos EUA para estudar ou formar-se em outro país;
3. Incentivar os países da UE a tomar medidas que simplifiquem a transição da educação para o
trabalho11.
Nos últimos anos, outras iniciativas foram: a Aliança Europeia para Aprendizagem (2013)12, visando o reforço
da qualidade, oferta e imagens de aprendizagem na Europa; a Recomendação do Conselho sobre um Quadro
de Qualidade para os Estágios (2014) 13 e o Pacto Europeu para a Juventude (2015) 14 , promovidos pela
Comissão Europeia e a RSE Europa e promovendo a empregabilidade dos jovens através de parcerias
estratégicas entre empresas, parceiros sociais, instituições de ensino e formação , permitindo assim um
sistema de inclusão para os jovens.

9

The Europe 2020 Strategy é a agenda da UE para o crescimento e o emprego na presente década
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das
Regiões, "Juventude em movimento" (ver:http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_EN.pdf
11 Juventude em Movimento: http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/index_en.htm
12 Europe Alliance for Apprenticeships: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147
13 Council Recommendation of 10th March 2014 on a Quality Framework for Traineeships 2014/C8801, see:
https://eurlex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014H0327(01)
14 https://www.csreurope.org/pactforyouth
10
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Mais recentemente, em 7 de dezembro de 2016, a Comissão Europeia lançou a iniciativa Investing in Europe's
Youth15, reiterando a necessidade urgente de investir na juventude da Europa e de combater os 6,6 milhões
de jovens que não trabalham, nem estudam nem seguem uma formação.
No âmbito da iniciativa Youth Guarantee, a urgência deste ponto político foi salientada como uma política
objectiva da Garantia para a Juventude, [...] um compromisso político [...] para dar a todos os jovens uma
oferta de emprego de boa qualidade, educação continuada, aprendizagem ou estágio num período de quatro
meses após ficar desempregado ou abandonar o ensino formal.16"
De acordo com a Comunicação da Comissão: “A Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos
Jovens três anos depois”, desde janeiro de 2014, catorze milhões de jovens aderiram à Garantia Juvenil. Entre
eles, cerca de nove milhões de jovens foram inscritos no programa.
De acordo com a Comunicação da Comissão: “The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three
years on17”, desde janeiro de 2014, catorze milhões de jovens aderiram à Garantia Juvenil. Entre eles, cerca
de nove milhões de jovens foram inscritos no programa.
Conforme referido na mesma comunicação, quase dois terços dos jovens que abandonaram a Garantia
Juvenil em 2015 aceitaram uma oferta de emprego, educação, estágio ou aprendizagem.
Para atingir este objectivo, a Garantia Juvenil recebeu um grande apoio tanto do Fundo Social Europeu (FSE)
como da Iniciativa para o Emprego dos Jovens (Youth Employment Initiative (YEI)18.

15

Veja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0940&from=EN
The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three years on”, Communication from the Commission to the European
Parliament, the European Council, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the Regions,
Strasbourg, 4.10.2016: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12749-2016-INIT/en/pdf
17 Comunicação Final COM/2016/0646: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1477901398883&uri=CELEX:52016DC0646
18 Veja: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176 O orçamento total da Iniciativa para o Emprego dos Jovens (para todos os
Estados-Membros da UE elegíveis) é de 8,8 mil milhões de euros para o período de 2014-2020 e ao longo Para o período de
programação 2014-2020, o FSE investirá, para além da IEJ, pelo menos 6,3 mil milhões de euros para apoiar a integração dos jovens
no mercado de trabalho em toda a Europa.
16
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A comunicação fornece uma análise encorajadora sobre o desempenho do mercado de trabalho dos jovens
desde 2013, quando a iniciativa foi inicialmente apresentada. De fato, tanto o desemprego juvenil como as
taxas NEET caíram na maioria dos países membros da UE. Infelizmente, alguns países que registraram as
taxas mais altas em 2013 ainda não são bons o suficiente, até agora, como a Itália19.

1.1.2 A situação dos jovens nos países parceiros da YEP
Geralmente, nos PAÍSES PARCEIROS do YEP, a situação dos jovens ainda é particularmente difícil, conforme
detalhado abaixo.

Itália20
O relatório do ISTAT (2017) 21 mostra que a taxa de NEET´s na Itália é a mais alta entre os 28 países europeus.
De fato, hoje em dia na Itália existem mais de 2 milhões de pessoas não inscritas em qualquer oferta de
emprego, formação ou educação. Os NEET´s são 22% da população total e o percentual é maior para pessoas
de 25 a 29 anos (31,5%) em comparação aos mais jovens de 15 a 19 anos (11,9%), uma vez que a maioria
deles ainda são estudantes. Assim, a Itália ainda está longe da taxa média europeia (cerca de 13% da
população total) e esta situação tem aumentado dramaticamente desde 2008, mostrando que os jovens são
definitivamente a faixa etária mais atingida pela crise econômica - antes, A taxa NEET foi de 19% da
população. Na verdade, em 2013, o NEET foi estimado em cerca de 1.270.000 (incluindo 181.000 cidadãos
estrangeiros), 21% da população deste grupo etário. No entanto, esta percentagem excedeu 30% em algumas
das regiões mais relevantes do sul da Itália (Campânia, Calábria e Sicília) 22.
Esse foi o quadro geral em Itália, quando o Programa de Garantia Juvenil foi lançado. Três anos depois do
início da iniciativa, o número de NEET´s passou de 2.405.000 para 2.414.000. Além disso, na Itália, houve o
maior número de beneficiários, em comparação com o resto da Europa: mais de 1 milhão até março de 201623
A Itália foi incluída entre os países em que a Garantia Juvenil atuou como impulsionadora da reforma - Grupo
A: reformas aceleradas24. Uma das experiências dos países, promovida pela ANPAL- Agência Nacional de
Políticas Ativas de Emprego, também foi reconhecida como a "melhor prática" a nível europeu: "Crescer in
Digitale" fornece até 2020 até 5.000 estágios, para promover competências digitais entre os NEET´s e, assim,
melhorar a sua empregabilidade, bem como os percursos de formação (50 horas) com base nas estratégias
19Para

uma visão geral sobre a implementação da Garantia Juvenil Europeia nos países europeus, ver também: Documento de
Trabalho No. 21 do Departamento de Pesquisa da OIT: "A Garantia Juvenil Europeia : Uma revisão sistemática da sua
implementação nos países", Veronica Escudero e Elva López Mourelo, agosto de 2017 , Secretariado Internacional do Trabalho:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_572465.pdf
e também o Documento de Trabalho da OCDE: "Implementação local das garantias dos jovens: lições emergentes das experiências
européias", 2014
20 Para saber mais sobre a situação da juventude na Itália, consulte a Wiki da Juventude da Comissão Europeia
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki)
21 Veja Job and Training section, disponivel aqui: https://www.istat.it/it/files/2017/12/C07.pdf
22 Veja: http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Italian-Youth-Guarantee-Implementation-Plan.pdf
23 Relatório ANPAL, “Garanzia Giovani, un confronto europeo a tre anni dall’avvio”, disponivel aqui:
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/Garanzia-Giovani-confronto-europeo-finale.pdf
24 De acordo com a Comunicação da Comissão Europeia acima mencionada (COM (2016) 646 final, considerando até que ponto a
Garantia Juvenil tem funcionado como uma força motriz para a reforma).
- Grupo A (reforma acelerada): a Garantia Juvenil deu um novo ímpeto e acelerou a evolução da política em vários EstadosMembros, especialmente os que enfrentam grandes desafios e recebem um apoio financeiro significativo da UE (BE, BG, FR, HR,
HU, IT, LT, LV, PL, PT, SI)
- Grupo B (quadro político reforçado): a Garantia Juvenil contribuiu para reforçar políticas bem estabelecidas alargando ou
adaptando as medidas existentes nos Estados-Membros que já dispõem de instrumentos abrangentes em conformidade com a
recomendação (AT, DK, EE, FI, IE, LU, MT, NL, SE, UK).
- Grupo C (até à data, a reforma é mais limitada): as mudanças foram mais limitadas como resultado de uma variedade de fatores,
incluindo menor priorização, atrasos ou descontinuidades nas principais medidas, ou um foco em esquemas pré-existentes (CY, CZ,
EL, ES, RO, SK).
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e ferramentas de digitalização para todos os jovens inscritos no Programa de Garantia Juvenil. A iniciativa é
promovida pela Unioncamere, a União Italiana das Câmaras de Comércio, em parceria com o Google.

Espanha25
O número de jovens entre os 15 e os 29 anos em Espanha representa cerca de 15,19% da população total
(aproximadamente 7,076,391)26. Dos jovens adultos espanhóis (entre os 16 e os 29 anos), datados de outubro
de 2017, os 29,6% são considerados em risco de pobreza ou exclusão social (para crianças com menos de 16
anos, a média é de 28,8%) e 8,4% enfrentam privação material severa27. No entanto, não há legislação ou
regulamentação em nível estadual para a inclusão social na Espanha, muito menos para a inclusão da
juventude.
Os principais desafios para alcançar uma maior inclusão da população jovem residente em Espanha, de
acordo com a Estratégia para a Juventude 2020, são:
Reduzir o desemprego dos jovens e garantir empregos de qualidade, mais estáveis e mais bem pagos.
Desde 1986, de fato, a taxa de desemprego juvenil na Espanha atingiu a média de 34,7%, atingindo um
recorde histórico de 55,9% em fevereiro de 2013. Os dados mais recentes mostram padrões ambivalentes a
esse respeito: após ter sido a taxa mais alta da UE- 28 com 54,7% para o final de 201628, a percentagem de
jovens desempregados diminuiu para 33,6% (agosto de 2018), mas as tendências parecem estar a aumentar
agora (34,30% da taxa de desemprego juvenil em setembro de 2018) 29.
Melhorar o nível médio de educação e reduzir o abandono escolar precoce e reintegrar os jovens que
abandonaram os estudos precocemente. Em 2008, quase um terço dos jovens com idades entre os 18 e os
24 anos não tinham concluído o ensino secundário e estava sem instrução. A "barreira psicológica" de 20%
(19,97%) pela primeira vez desde o início dos registros. Actualmente, os dados mais recentes registados pelo
Eurostat mostram uma taxa de 18,3% (ainda muito superior à média da UE de 10,6% e à média da área do
euro de 11%)30. Além disso, a percentagem de jovens (com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos)
sem emprego nem em educação e formação (NEET) é também superior à média da UE: com 20,8% (2017), a
Espanha é de facto o 5º país da UE-28 com a taxa NEET mais elevada, apenas após a Roménia, a Grécia, a
Itália e a Croácia (a média da UE é de 17,2%)31.
Neste sentido, a Garantia Juvenil (GJ) respondeu por mais de um terço (34,0%) da população NEET durante
2016 e mais da metade (51,3%) dos que deixam a GJ em 2016 eram conhecidos por estarem em um estado
positivo. No entanto, a Espanha foi incluída entre os países em que a GJ promoveu mudanças e reformas
limitadas, principalmente devido a fatores externos que atrasaram a implementação das medidas da GJ.

Portugal32
O número de jovens entre os 15 e os 29 anos em Portugal representa cerca de 16% da população total
(aproximadamente 1 648 640). De acordo com os últimos dados do Eurostat (atualizados em outubro de
2018), uma média de 29,9% destes jovens estão em risco de pobreza e / ou exclusão social e cerca de 6,9%
estão em risco de privação material severa33. Apesar de as tendências serem positivas e de ambas as taxas
25

Para saber mais sobre a situação da juventude em Espanha, consulte a Wiki da Juventude da Comissão Europeia
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki)
26 National Statistical Institute (18/06/2018)
27 “Poverty Watch Spain 2017” - Rede Europeia Anti-Pobreza Espanha EAPN ES
28
“Poverty Watch Spain 2017” - Rede Europeia Anti-Pobreza Espanha EAPN ES
29 Statista – The Statistical Portal https://www.statista.com/topics/2503/spain/
30
Eurostat – Statistics explained (2017)
31 Eurostat – Statistics explained (2017)
32 To know more about the situation of youth in Portugal, check the Youth Wiki of the European Commission
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki)
33 Eurostat – Statistics explained (2017)
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terem diminuído nos últimos 3 a 4 anos (a partir de 2014), os números ainda são extremamente elevados e
permanecem entre os mais elevados da UE.
Devido à crise económica, a taxa de desemprego em Portugal subiu de 7,7% (2008) para 16,4% (2013),
voltando a 9% em 2017. Os mais afetados pelos efeitos da crise e os seguintes programas de austeridade
foram os jovens, pessoas cuja situação no mercado de trabalho é caracterizada por condições de trabalho
precárias e temporárias. A atual taxa de desemprego juvenil está, de fato, registrada em 23,9%, quase 15
pontos percentuais acima da taxa total de desemprego e 12 pontos percentuais acima da média total da
OCDE na UE (Portugal é 4º, depois da Grécia, Espanha e Itália) 34.
Face a estes desafios, Portugal tem assistido a uma persistente tendência de emigração negativa
caracterizada por milhares de jovens altamente qualificados que fogem do país (e geralmente não voltam):
em 2016, cerca de 100 mil trabalhadores portugueses qualificados deixaram o país e em termos acumulados
Portugal é o país da UE-28 com mais emigrantes proporcionalmente à população residente (20%)35 .
Adicionalmente, os dados mostram que Portugal apresenta uma das taxas mais baixas na UE-28 em termos
de qualificações da população ativa: em 2017, os jovens que abandonam precocemente a escola são os 12,6%
da população jovem (18-24 anos), enquanto 42% da população com idades entre os 15 e os 29 anos tinham
um nível de educação abaixo do ensino obrigatório (menos do que o ensino primário, primário e secundário
inferior - níveis 0 a 2), comparados com 16,6% entre os UE-2836 .
A difícil integração no mercado de trabalho no contexto da crise e das suas consequências, juntamente com
a elevada taxa de jovens pouco qualificados e o elevado número de escolas iniciais, aumentou também o
número de jovens que não estão empregados, não estudam nem seguem uma formação. (NEET): com uma
percentagem de 15,6%, Portugal é actualmente o 6º país da UE-28 em número de NEET nos 15 e 29 anos
(depois de Itália, Grécia, Espanha, França e Eslováquia).
Para enfrentar estes desafios, o governo português criou um Plano Nacional para a implementação de uma
Garantia Juvenil (2013) e reconheceu que a GJ em Portugal tinha que ser estendida a jovens com 29 anos,
inclusive, devido à complexidade do contexto social e económico português, sobretudo na transição entre
educação, trabalho e vida adulta. Portugal foi incluído nos países do Grupo C que inclui países que já tinham
políticas abrangentes para ajudar os jovens quando a GJ foi introduzida, mas onde a situação dos jovens era
crítica. Entre os jovens que beneficiam da GJ em 2016, o número de "positivos" é igual aos 67% do total de
beneficiários. Em 2016, 59,1% de todos os NEET´s com idade inferior a 25 anos estavam inscritos no esquema
GJ e mais de metade (56,7%) dos que abandonaram o regime no mesmo ano encontravam-se na "situação
positiva" 6 meses após.
Além da implementação da GJ, o governo português também executou uma série de medidas positivas de
emprego juvenil, como o sistema de apoio à contratação "Contrato de Trabalho”37.

34

OECD
https://voxeurop.eu/en/content/article/405121-portugal-s-lost-generation
36 Eurostat – Statistics explained (2017)
37 https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/contratoemprego/descContratoEmprego.jsp
35
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1.2 JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO NA EUROPA E NOS PAÍSES PARCEIROS DO
YEP
1.2.1 Empreendedorismo Juvenil na Europa
Nos últimos anos, a promoção do empreendedorismo e das capacidades empreendedorias tornou-se um
dos principais objectivos das estratégias e políticas da União Europeia e dos seus Estados-Membros.
É agora claramente reconhecido que o empreendedorismo contribui para a concretização da estratégia
Europa 2020 de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo38 e que uma mentalidade empreendedora
com conhecimentos, competências e atitudes relacionados ajudam as pessoas - e especialmente os jovens no seu crescimento pessoal e no desenvolvimento da sua empregabilidade e participação na sociedade39.
A Comissão Europeia reconheceu o valor do empreendedorismo, incluindo a educação para o
empreendedorismo, numa série de documentos e iniciativas, tais como40:

Mais recentemente, dada a falta de uma definição acordada em comum a nível nacional e europeu, o EstudoQuadro EntreComp41 de 2016 proporcionou uma definição oficial de empreendedorismo:
“uma competência transversal, que se aplica a todas as esferas da vida: desde o desenvolvimento pessoal
até a participação ativa na sociedade, a (re) entrada no mercado de trabalho como empregado ou
autônomo, e também a criação de parcerias) ".
Empreendedorismo é quando têm oportunidades e idéias e as transforma em valor para os outros. O
valor criado pode ser financeiro, cultural ou social (FFE-YE, 2012).
38

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
Para mais informações sobre a situação atual da juventude na Europa e na Itália, Espanha e Portugal, consulte o Manual do YEP.
40 Para mais informações sobre a estratégia de empreendedorismo da UE, consulte o Manual do YEP e
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship_it
41 https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
39
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Para além desta definição, o YEP refere-se também ao quadro europeu para o empreendedorismo dos
jovens, onde, entre outros:
• "Emprego e empreendedorismo" é um dos oito domínios de ação da Estratégia da UE para a
Juventude (2010-18);
• Educação para o empreendedorismo é considerada como o crescimento econômico e de novos
empregos, bem como uma fonte de habilidades, participação cívica, autonomia e auto-estima;
• O reforço das competências empresariais dos jovens é uma medida de apoio à integração no
mercado de trabalho, incluída, por exemplo, na Garantia Juvenil (2013);
• Os dados do Euro Flashbarometer de 2011 mostram que dois em cada cinco jovens nos EUA
gostariam de montar seus negócios, confirmando evidências anteriores de que o empreendedorismo
latente é particularmente pronunciado entre os jovens42.
O último passo no caminho desenhado pela União Europeia tem sido em 2017 com o relatório final da
Comissão Europeia "Tomando o futuro em suas próprias mãos. O trabalho de empreendedorismo juvenil”,
que representa, como o título indica, um estudo chave no papel que O trabalho com jovens pode
desempenhar para apoiar o empreendedorismo dos jovens como veremos (consulte a seção 2.1 deste
Manual), o Projeto YEP é totalmente coerente com as recomendações fornecidas no documento.

1.2.2 Empreendedorismo juvenil nos países parceiros do YEP
Em relação aos PAÍSES PARCEIROS DO YEP, existem várias estratégias e oportunidades nacionais e municipais
para jovens dispostos a se tornar empreendedores, inclusive em um nível mais "informal" (concursos, etc.).
O papel das organizações sem fins lucrativos é apoiar os jovens na identificação das oportunidades mais
adequadas e tirar o máximo proveito delas.
Itália
A nível nacional
o SELFIEmployment é um programa promovido pela Anpal e gerido pela Invitalia que apoia jovens
NEET com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos (registados na Garantia Juvenil) na
implementação das suas ideias de negócio, através de um caminho de formação e apoio, e a
possibilidade de aceder a financiamento especial. O emprego por conta própria está aberto tanto
para empreendedores jovens como para empreendedores que pretendem candidatar-se
diretamente ao Fundo da iniciativa e solicitar acesso ao crédito, e para os jovens que estão à
procura de apoio para elaborar o seu próprio plano de negócios. Neste último caso, os jovens
são encorajados a aderir a um caminho de formação e orientação chamado "Yes I Start Up",
promovido pelo Órgão Nacional de Microcrédito. A formação é dividida em duas etapas
principais:
- 60 horas de módulos de formação a serem entregues em pequenos grupos, incluindo o máximo
de 24 horas de apoio a distância
- 20 horas de orientação, com base em um suporte pessoal e técnico para ser entregue uma a uma
ou em pequenos grupos
o “Nuove imprese a tasso zero” (novas empresas a taxa zero): é um incentivo para os jovens de 18
a 35 anos e mulheres dispostas a se tornar empreendedores. Os benefícios incluem financiamento
a taxa zero para projetos empresariais até 1,5 milhões de euros, cobrindo até 75% dos custos
elegíveis.
42

For more information on EU youth entrepreneurship strategies, beside the above mentioned Youth Strategy 2010-2018
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en and Youth Guarantee: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079, see
also
the
2011
Flashbarometer
319b
Youth
on
the
Move
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_319b_sum_en.pdf

15

o “Resto al sud” (eu permanecerei no sul da Itália): isso apóia novas empresas criadas por jovens
(18 a 35 anos) no sul da Itália, na indústria de campos, artes e ofícios, serviços para empresas e
pessoas, turismo , transformação de produtos agrícolas, pesca.
A nível local em Milão:
o De 2016 a 2020, o programa Intraprendo na Região da Lombardia oferece apoio financeiro para
novas empresas iniciantes e incentiva o trabalho autônomo, com foco especial na juventude (até
35 anos);
o FabriQ é a incubadora de inovação social do Município de Milão, co-gerida pela Fondazione G.
Brodolini e Impact Hub Milan. Emitem um convite anual à apresentação de propostas para apoiar
os empresários no campo da inovação social e fornecer vários serviços a aspirantes ou novos
empreendedores, tais como formação, trabalho em rede, espaço de trabalho colaborativo, etc .;
o Punto Nuovo Impresa - Formaper Chamber of Commerce of Milan é um escritório de orientação
dedicado aos aspirantes a empreendedores. Oferece diversos serviços e consultoria sobre
procedimentos burocráticos, questões financeiras e jurídicas e plano de negócios;
o Micro² Milano: romovido pelo Planet Finance Group e apoiado pela Prefeitura de Milão, oferece
serviço profissional personalizado e gratuito para microempreendedores que iniciam seus
negócios;
o SPEED MI UP - Officina di Imprese e Professioni: incubadora criada pela Câmara de Comércio de
Milão, Universidade Bocconi e Município de Milão, incentiva a criação de empresas inovadoras
e o trabalho autônomo entre jovens, através de serviços como treinamento e tutoria, espaços
de trabalho e instrumentos financeiros.
o Foundation Welfare Ambrosiano: organização que apóia empresários dispostos na validação da
ideia de negócio, criação do plano de negócios, solicitação de microcrédito, etc.
O estudo europeu sobre trabalho com jovens e aprendizagem empreendedora mencionado acima é
reconhecido na Itália, e não há uma estratégia oficial de educação para o empreendedorismo. Existe algum
financiamento para as escolas, mas é limitado e, por isso, existem muitas diferenças em todo o país sobre
como as atividades de empreendedorismo são realizadas.
Espanha
A nível nacional, o Programa Operacional para o Emprego Jovem / Empreendedorismo inclui uma série de
acções a desenvolver pelos organismos intermédios do Programa Operacional do Emprego Juvenil (POEJ) e
visa apoiar a redução do desemprego dos jovens. A Iniciativa para o Emprego Juvenil representa um dos mais
importantes instrumentos financeiros para o desenvolvimento da Espanha e é implementada através deste
Programa Operacional.
A nível local em Madrid:
o Com o program “Impulsionar um empreendedor”, os empreendedores consolidados cedem
recursos ociosos a novos empreendedores em troca da participação em novos negócios ou
outros incentivos acordados;
o Centro de Empresários da Comunidade de Madrid, em Getafe, oferece assessoria e busca de
financiamento;
o A Câmara Municipal de Madrid é responsável pela gestão da Rede de Incubadoras de Empresas
para a promoção de iniciativas empresariais;
o
Avalmadrid e Microbank da La Caixa fornecem microcréditos de até 25.000 euros;
o “Inforjoven” fornece aconselhamento e informação a jovens até aos 35 anos de idade, sobre
recursos e ajudas existentes para criar empresas na Comunidade de Madrid.
o CÂMARA DE COMÉRCIO - Programa Integral de Qualificação e Emprego (PICE): O Plano inclui
600 € para o arranque de empresas para jovens em Garantia Juvenil e apoio e aconselhamento
para iniciar e consolidar os seus negócios.
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o Ferramentas e recursos gerais para encontrar serviços de suporte para todos os tipos de
negócios:
www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/ultimasAyudas.aspx,
http://www.emprendedores.es/gestion/noticias/descarga-guia-ayuda-emprender
o O Empreendedorismo Juvenil pede uma proposta, o Fundo Social Europeu e a Fundação Incyde.
o O Empreendedorismo pede uma proposta, Ministério do Emprego e Previdência Social IRPF
2018
Assim como na Itália, o estudo europeu sobre trabalho com jovens e aprendizagem empresarial
reconheceu que a aprendizagem empreendedora nas escolas tem uma abordagem muito diferente em
todo o país, dada a descentralização do sistema educacional. Do lado positivo, o sistema de apoio ao
empreendedorismo juvenil em Espanha tem alguns pontos fortes que vale a pena partilhar43:
- Diferentes estratégias governamentais mostram que o empreendedorismo juvenil é reconhecido
como uma solução potencial para os desafios do desemprego juvenil
- O sistema educativo permite que os jovens sejam "expostos" ao empreendedorismo desde cedo
e desenvolvam mentalidades empreendedoras
- Tanto o setor público quanto o privado oferecem uma diversidade de programas e oportunidades
de qualidade para os jovens interessados em iniciar negócios.
Portugal
A nível nacional:
o O Alto Comissariado para as Migrações (ACM) promove o "Projeto PEI - Promovendo o
Empreendedorismo Imigrante", que promove o empreendedorismo dos migrantes;
o “EMPREENDE JÁ” estimula o empreendedorismo jovem (de 18 a 29 anos) através de duas ações de
apoio: o desenvolvimento de projetos de aquisição de jovens e a sustentabilidade de entidades e
empregos criados no âmbito do programa e resultantes de projetos desenvolvidos durante a
primeira ação;
o Garantia Jovem;
o INOVA premia ideias inovadoras, dando aos jovens (6 a 25 anos) uma experiência de competição;
o O Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação de Autônomos apoia a criação de empresas,
oferecendo crédito para investimentos, com garantia e bonificação de juros. A meta é jovens (18 a
35 anos) com um mínimo de educação secundária, desempregados ou que nunca foram empregados
ou autônomos.
o O projecto Erasmus+ KA3 Youth Start – Desafios Empresariais, liderado pela Plataforma para a
Educação do Empreendedorismo em Portugal
o O Programa Juventude para o Empreendedorismo Verde e a Empregabilidade
o O Programa Escolhas
o ANJE (Agência Nacional de Jovens Empresários) desde 1997 organiza a Feira de Empreendedores
o A Fundação da Juventude promove o Concurso Nacional para Jovens Empreendedores
o A Bolsa de Empreendedorismo com “Elevator Pitches” – IdeiasQueMarcam (ideias que faem
diferença) e outras iniciativas
o IES – Social Business School tem campos de treinamento com os programas de Empreendedorismo
Social, Escalação para Impacto e Gerenciamento de Negócios de Impacto.
o Academia de Líderes Ubuntu é um projecto do Instituto Padre António Vieira que dá oportunidade
aos NEETs e jovens que querem fazer um projecto social, dando formação e abrindo as portas para
mostrarem as suas ideias.
o O programa nacional RPGN Rede de Perceção e Gestão de Negócios, com rede de contatos para
melhoria de negócios, concurso de idéias e projetos, apoio à criação de novas empresas,
oportunidades de se tornar mentor de novos jovens empreendedores; projetos para desenvolver
projetos empreendedores em associações juvenis.

43
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Os jovens também podem encontrar recursos e apoios adicionais em entidades como a associação nacional
de jovens empreendedores, a plataforma de educação para o empreendedorismo em Portugal e a Fundação
Junior Achievement Portugal.
A nível local em Lisboa:
o “Lisboa Empreende” fornece suporte técnico personalizado, com uma análise prévia do plano de
negócios, desde que exija financiamento de microcrédito;
o “Made in Lisbon” é a plataforma digital do Ecossistema Empreendedor de Lisboa, que se mantém
atualizado sobre empreendedorismo e inovação em Lisboa;
o “Smart Open Lisboa” é um programa de inovação aberta onde as start-ups podem usar os dados
abertos da cidade para desenvolver e testar suas soluções em condições do mundo real.
o Programa de empreendedorismo juvenil promove a educação para o empreendedorismo nas
escolas. Para além do projecto do Orçamento Escolar Participativo, a Câmara Municipal de Lisboa
estabeleceu uma parceria com a Junior Achievement Portugal, para implementar o Programa de
Jovens Empreendedores.
Como reconhecido pelo estudo europeu sobre trabalho com jovens e aprendizagem empresarial, no entanto,
a estratégia nacional de empreendedorismo nacional é bastante limitada, uma vez que visa o ensino superior
e os jovens licenciados.
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1.3 EMPREENDEDORISMO JUVENIL E JOVENS COM MENOS OPORTUNIDADES
O projeto YEP, como mencionado acima, incidiu sobre jovens com menos oportunidades, visando
proporcionar-lhes oportunidades de aprendizagem de empreendedorismo.
Estes são jovens que estão em desvantagem em relação aos seus pares porque enfrentam um ou mais fatores
de exclusão e obstáculos, como:
 Incapacidade
 Problemas de saúde
 Dificuldades educativas: dificuldades de aprendizagem, abandono escolar precoce, desempenho
escolar inferior, etc.
 Diferenças culturais: imigrantes, refugiados, segunda geração, minorias étnicas, etc.
 Obstáculos econômicos: com baixo padrão de vida ou renda, desempregados, NEETs, etc..
 Obstáculos sociais: possíveis sujeitos a discriminação devido ao seu género, etnia, religião,
orientação sexual, etc., com competências sociais limitadas, (ex) infractores, (ex-) toxicodependentes
ou alcoólatras, jovens e / ou progenitores solteiros, etc.
Obstáculos geográficos: de áreas remotas ou rurais, de zonas urbanas, etc.
Naturalmente, a lista não é exaustiva e os jovens podem encontrar-se em várias das situações acima
mencionadas ao mesmo tempo. Em geral, os elementos supramencionados podem impedir que os jovens
tenham acesso efectivo à educação formal e não formal, à mobilidade e participação transnacionais, à
cidadania activa, à autonomia e à integração na sociedade em geral.
Podemos ver que este grupo de jovens é muito amplo e extremamente diversificado, em termos de idade,
origens (sócio-econômico, demográfico, cultural e geográfico) e perfil. Este é um dos principais desafios para
trabalhar com eles, e tem sido também para os parceiros do YEP, quando eles tiveram que realizar as
atividades de formação e incubação previstas com o projeto.
Misturar os jovens trouxe um alto nível de criatividade e ajuda mútua entre eles e, assim, favoreceu um
ambiente colaborativo onde as dificuldades, idéias, talentos e paixões eram compartilhadas.
Apesar do reconhecimento geral de que o empreendedorismo pode ajudar os jovens no seu crescimento
pessoal, empregabilidade e inclusão social, muitos estudos44 destacam como os jovens - e ainda mais aqueles
com menos oportunidades - ainda enfrentam uma série de desafios na criação de seus próprios negócios.
No projeto, os parceiros do YEP identificaram os seguintes desafios:
- Desafios “pessoais”
- Desafios “practicos”
- Desafios “ambientais”
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baixo nível de conhecimento, habilidades e competências: os jovens sofrem mais do que outros
grupos etários de habilidades transversais e chave subdesenvolvidas, como estabelecimento de
metas, tomada de decisões, resiliência, trabalho em rede etc. Do mesmo modo, podem carecer de
conhecimentos técnicos e específicos. competências relacionadas com temas empresariais, tais
como literacia financeira, marketing / vendas, etc.



dada sua pouca idade, os jovens geralmente têm um senso de responsabilidade menor, são
hiperativos, podem ter uma ideia clara de negócios e concentrar mais atenção por períodos mais
longos.



jovens com menos oportunidades normalmente têm mais auto-estima e autoconfiança: isso pode
afetar sua participação nas iniciativas e, subsequentemente, sua capacidade e motivação para iniciar
seus negócios. Além disso, devido ao fato de que eles precisam se concentrar em "sobreviver", eles
não têm tempo e recursos suficientes para investir em programas de longo prazo e formação.

 dada a sua jovem idade, a juventude inevitavelmente sofre de falta ou baixa experiência de trabalho,
especialmente ao nível de empreendedorismo;
 eles têm muito poucos recursos financeiros, capital social, garantias ou histórico de crédito, o que
significa que eles têm grandes dificuldades em obter financiamento externo;
 eles têm menos acesso a redes e podem ter dificuldades para acessar as informações disponíveis e
oportunidades de treinamento especializado (eles geralmente moram em áreas onde essas
oportunidades são escassas);
 jovens com menos oportunidades podem ter dificuldades adicionais em frequentar programas de
formação e incubação, por exemplo, em termos de apoio financeiro ou linguístico, cuidados infantis,
etc.

 mesmo que tenham sido tomadas medidas positivas pelas autoridades nacionais e locais para
simplificar os procedimentos e burocracia, para iniciar um negócio ainda são um problema nos países
do YEP;
 apesar das recentes reformas e iniciativas, mais poderia ser feito nos países do YEP para promover a
conscientização e educação entre os jovens sobre o empreendedorismo como uma opção de carreira.
 Da mesma forma, os programas de educação e formação ainda estão lutando para nutrir atitudes e
habilidades empreendedoras e / ou fornecer informações, formação e serviços de apoio feitos sob
medida para jovens com menos oportunidades. Além disso, aqueles fornecidos por ambientes
formais (por exemplo, escolas) podem não atingir jovens com menos oportunidades, que muitas
vezes não confiam em instituições;
 ainda existe algum tipo de preconceito nos mercados financeiros que não suporta negócios de jovens
e 'discriminação' nos mercados de serviços. Além disso, o acesso a modelos positivos e encorajadores
ainda é escasso.
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Para tentar ultrapassar estas barreiras e dificuldades, o projecto YEP e os parceiros comprometeram-se a conceber e
implementar um programa de formação e incubação de empreendedorismo feito sob medida, que tentasse abordar
o máximo possível as necessidades e desafios destes jovens com tais oportunidades: foi feito e está detalhado no
Capítulo 2 deste Manual.

CAIXA DE BOAS PRÁTICAS
Quais são os setores de empreendedorismo emergentes para
jovens com menos oportunidades?
Acción Contra el Hambre, através do PROJETO VIVES, tem como objetivo gerar acesso a oportunidades para pessoas em risco
de exclusão social e desempregadas, pela via dos programas de empreendedorismo.
Por este motivo, foi elaborado um estudo com o objetivo geral de realizar um levantamento dos setores de
empreendedorismo emergentes, onde os jovens em risco de exclusão têm maiores oportunidades de encontrar
oportunidades de trabalho.
Os objetivos específicos deste estudo foram:
1. Identificar os setores emergentes por áreas de negócio para os jovens.
2. Descrever as características de cada setor e seu potencial.
3. Determinar quais são as competências relevantes em cada um desses setores emergentes.
4. Oferecer ferramentas práticas para fortalecer as habilidades dos jovens em risco de exclusão e vinculá-las às
necessidades identificadas em cada setor.
Como resultado do estudo supracitado, foram obtidos três produtos :
• UM RELATÓRIO sobre os sectores emergentes do empreendedorismo para jovens em risco de exclusão, que procura
quantificar o potencial do emprego por conta própria na economia espanhola; ao mesmo tempo, são identificados os
principais setores emergentes com maior potencial de crescimento, bem como os subsetores ou áreas de negócios dentro
de cada um dos setores emergentes.
• Uma ferramenta para medir as habilidades empreendedoras, para determinar em que medida um jovem possui as
competências necessárias para iniciar um negócio, ou seja, a ferramenta de diagnóstico de habilidades empreendedoras
em jovens.
• GUIA para fortalecer as habilidades empreendedoras dos jovens em risco de exclusão, que fornece orientações sobre como
desenvolver cada uma das competências coletadas na ferramenta acima mencionada.
O relatório sobre os setores emergentes do empreendedorismo para jovens em risco de exclusão está disponível
em:www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/resumen_ejecutivo._sectores_emergentes_de_emprend
imiento_joven._accion_contra_el_hambre.pdf
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ALGUNS YEPPERS
Os jovens beneficiários do projeto YEP, como mencionado acima, eram um grupo misto de jovens, em termos
de idade (de 18 a 30 anos), antecedentes, habilidades, etc.
No entanto, todos tiveram uma ou mais dificuldades que os desafiaram a acessar plenamente o mercado de
trabalho e / ou a participar de suas comunidades.
Especificamente, o projeto YEP trabalhou com jovens que:
 Tinham baixa escolaridade (apenas escolaridade obrigatória);
 Viviam em situação precária de trabalho: eram NEET´s, ou desempregados (mesmo que possuíssem
um nível de ensino superior) ou trabalhavam em pequenos empregos temporários ou a um nível
informal / não declarado;
 Foram recentemente imigrados para a Itália, Espanha ou Portugal (ainda com algumas dificuldades
linguísticas) ou eram descendentes de famílias imigrantes (América do Sul, África e Ásia)
 pais solteiros e jovens com habilidades sociais limitadas ou comportamentos anti-sociais
 Residiram em áreas urbanas periféricas, que têm menos serviços (incluindo em termos de
treinamento e suporte)
 Com algumas deficiências físicas.
Aqui estão algumas das histórias dos YEPpers:45

Mohammed iniciou o programa de formação do YEP quando
tinha 19 anos de idade. Ele é um jovem migrante com um
diploma de ensino inferior e tem um conhecimento básico da
língua do seu país de acolhimento. Costumava ajudar seu pai nos
seus negócios, mas ele queria aprender como melhorá-lo; no
entanto, ele não tinha habilidades ou conhecimento do que era
necessário para levar o negócio ou até mesmo tentar melhorálo.

Alexandra iniciou o programa de formação do YEP, a mãe é
solteira e desempregada, de 28 anos. Ela vive em um dos
subúrbios mais difíceis da cidade e nos últimos 5 anos, ela vem
praticando suas habilidades profissionais em casa. Ela queria
sustentar a ela e sua família, mas também introduziu alguma
inovação e sustentabilidade no seu campo profissional e no
bairro onde ela morava e trabalhava.

45

Alguns nomes e detalhes de identificação foram alterados para proteger a privacidade dos indivíduos.
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Cristina é uma mulher de 20 anos com uma pequena deficiência
física. Por isso, ela tinha uma baixa auto-estima e não acreditava
plenamente no seu potencial. Ela se juntou ao projeto e queria
transformar sua paixão e criatividade em um bom trabalho, mas
precisava de muito apoio e orientação. Graças ao projeto, ela
conseguiu reconquistar a confiança no seu talento e agora está
gerenciando os primeiros passos de seu negócio.

David é um jovem de 28 anos da Ásia, com baixa escolaridade e
habilidades sociais e que está desempregado há algum tempo.
Ele também tem alguns problemas na formalização de seus
documentos de residência. Está empenhado em transformar sua
paixão no seu trabalho, mas com muita orientação e apoio, pois
ele tem uma baixa auto-estima. No final do projeto, conseguiu
obter o microcrédito e abrir sua loja.
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AS IDEIAS DE NEGÓCIO DOS YEPPERS

Os YEPpers participantes no projeto - e especificamente aqueles que se mudaram para a fase de incubação
do projeto - eram promotores de uma ampla variedade de idéias de negócios interessantes, que se
baseavam, antes de tudo, nos seus interesses pessoais, paixões e talentos.
Eles entenderam a possibilidade de transformá-los em oportunidades atuais de negócios e renda. Ao mesmo
tempo, eles também, de uma forma ou de outra, levaram em consideração os "aspectos sociais" - entendidos
em sentido amplo - no desenvolvimento de suas atividades. Portanto, por exemplo, eles prestaram atenção
à expressão de diferenças culturais e tradições locais, sustentabilidade dos produtos, envolvimento da
comunidade e bem-estar físico e mental.
Dada a natureza do grupo-alvo do YEP, as ideias de negócio dos jovens estavam quase todas relacionadas
com negócios pouco inovadores e de baixa tecnologia, que são levados a cabo a um nível de pequena escala
e muitas vezes dentro de uma gama limitada de setores, como é evidente aqui abaixo:
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CAPÍTULO 2
MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA A ORGANIZAÇÃO NÃO
LUCRATIVA PARA PROMOVER E APOIAR O
EMPREENDEDORISMO JUVENIL, COM FOCO NOS JOVENS COM
MENOS OPORTUNIDADES
2.1 METODOLOGIA GLOBAL
Tal como mencionado na secção 1.2.1, o papel do trabalho com jovens e da aprendizagem não formal incluindo através de ONG e organizações sem fins lucrativos - na promoção do empreendedorismo dos jovens
e das competências empresariais só recentemente foi oficialmente reconhecido a nível europeu, graças ao
Relatório Final da Comissão Europeia 2017 "Tomar o futuro nas suas próprias mãos. Trabalho com jovens
e aprendizagem empresarial"46.
Algumas das descobertas do estudo estão claramente incorporadas e foram antecipadas pelo projeto YEP.
Em primeiro lugar e no início, as ONGs e organizações sem fins lucrativos do YEP aceitaram o desafio de
tornar a aprendizagem empresarial acessível a jovens com menos oportunidades, como recomendado no
relatório.
Em segundo lugar, ligaram o seu trabalho de empreendedorismo ao emprego e à inclusão social: no estudo,
este é reconhecido como um ponto-chave do papel do trabalho dos jovens na promoção do
empreendedorismo. Isso é possível para as ONGs, pois elas podem ligar o empreendedorismo à sua missão
mais ampla e trabalhar na promoção da inclusão econômica e social de grupos vulneráveis.
As organizações sem fins lucrativos do projeto também estavam "com medo" de usar o termo
empreendedorismo, pois estavam cientes da "ampla abordagem", que é fortemente recomendada pelo
estudo: empreendedorismo foi identificado como criação mas com aquisição e desenvolvimento de
competências e atitudes (transformar ideias em ação). Estamos trabalhando com pessoas que realmente
precisam se sustentar e não podem se dar ao luxo de fracassar.
Além disso, o YEP dedicou grande atenção ao alcance e envolvimento de jovens, o que, de acordo com o
relatório, é "tão importante quanto ocorre dentro dos programas". Além disso, organizações sem fins
lucrativos conseguiram oferecer apoio aos jovens em todo o programa, através do teste de "tutoria social".
Além disso, o YEP promoveu a cooperação entre vários interessados como um elemento-chave do seu
trabalho: isso é identificado pelo relatório como o "componente vital" para o sucesso desse tipo de iniciativas,
apesar de ainda ser escasso no campo. Uma grande conquista no YEP tem sido, de fato, a capacidade das
organizações parceiras de reconhecer as perspectivas e abordagens umas das outras e de promover o valor
agregado por meio da cooperação.
Da mesma forma, conforme recomendado pelo estudo, o YEP conseguiu oferecer oportunidades de
aprendizagem entre os formadores e profissionais.

46

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fbed174-6b63-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
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Finalmente, o YEP também é inovador porque a organização sem fins lucrativos buscou tornar o
conhecimento empreendedor um objetivo explícito do seu trabalho e reconheceu que é de fato sua missão
e objetivos, abordagens e métodos de trabalho (networking, aprendizado não formal, -aprendizagem,
promoção da cidadania activa, etc.) que proporcionam um terreno favorável ao desenvolvimento de
competências empreendedoras nos jovens, e especialmente naqueles com menos oportunidades47.
Nas seções a seguir, são explorados todos esses aspectos com mais detalhes.

2.2 ALCANÇANDO E ENVOLVENDO OS JOVENS COM POUCAS OPORTUNIDADES
Como mencionado acima, alcançar e envolver jovens com menos oportunidades representa um desafio
fundamental no trabalho com jovens, amplamente reconhecido por muitos, como, por exemplo, a Estratégia
de Inclusão e Diversidade Erasmus + no campo da Juventude48.
Isto é ainda mais verdadeiro quando se realizam programas de empreendedorismo. Como vimos, de fato, o
conhecimento empreendedor requer, mesmo quando se adota a "abordagem ampla", que os alunos
mostrem boa motivação e senso de iniciativa, por um lado, e possuam algumas habilidades básicas
(numeracia, etc.) do outro. No entanto, esses aspectos muitas vezes não podem ser desenvolvidos em jovens
com menos oportunidades.
Esses jovens podem ter medo da perspectiva de empreendedorismo, mesmo que não tenham nenhuma
"rede de segurança" (fundos, apoio, etc.) se suas atividades se mostrarem bem-sucedidas. Isto também
porque, tal como explicado no relatório da UE de 2017 acima mencionado, o empreendedorismo ainda é, na
maior parte dos casos, considerado em sentido estrito, ou seja, não como um conjunto de competências,
mas como um início puramente empresarial.
As ONG e as organizações sem fins lucrativos podem desempenhar um papel fundamental na superação
desses obstáculos e efetivamente alcançar e envolver os jovens em iniciativas de empreendedorismo. Isso
ocorre porque a construção de relações com os beneficiários e o engajamento está inserida em seu trabalho
diário, e eles continuamente se esforçam para adaptar seus canais de comunicação e informação às
necessidades e características específicas desses grupos-alvo.
Uma avaliação do trabalho realizado no projeto YEP - por parceiros, partes interessadas e os próprios jovens
- identificou uma série de formas eficazes de se conectar e estimular o interesse dos jovens em risco, ao
formular e executar programas de empreendedorismo.
Em todos os casos, as mensagens-chave a serem dadas aos jovens devem ser claras e facilmente
formuladas, capazes de gerenciar as expectativas tanto quanto possível e altamente envolventes. Eles
devem deixar claro que o empreendedorismo, entre outros:






não se limita apenas a pessoas altamente tecnológicas ou graduados;
significa transformar idéias em ações;
pode transformar paixões pessoais - tão pequenas quanto elas (por exemplo, assar bolos) - em uma
forma de sustentar-se financeiramente;
é uma forma de nos tornarmos conscientes das forças e fraquezas pessoais, bem como dos nossos
objetivos na vida, e de fortalecer a autoconfiança;
pode ajudar na aquisição e desenvolvimento de habilidades e conhecimentos úteis para o mercado
de trabalho em geral (mesmo que se decida, no final, não se tornar um empreendedor);

47

O YEP também promoveu algumas outras recomendações de formação, incluídas no estudo - consulte o kit de ferramentas do
instrutor
48 http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
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é uma oportunidade de encontrar-se com colegas e pessoas afins, trocar ideias e integrar
competências;

Para esses fins, os parceiros do YEP criaram uma série de declarações de comunicação, slogans e metáforas
que podem ser tão envolventes e atraentes quanto possível para os jovens, tais como:
• "A jornada para o empreendedorismo"

28

• YEPpers - ou seja, os jovens que participam do projeto YEP

Os parceiros do YEP também identificaram os canais mais úteis para usar ao tentar conectar-se com jovens
com menos oportunidades, conforme detalhado abaixo.
Cooperação multilateral e criação e gestão de redes com organizações públicas e privadas que trabalham
no terreno.
Envolvendo-se no projeto, aqueles que trabalham diretamente com os jovens representam uma maneira
eficaz de abrir a comunicação com os jovens. Organizações de jovens, serviços sociais, igrejas, associações
culturais, etc. - que conhecem os jovens pessoalmente e lidam com eles diariamente, são um caminho rápido
para alcançar os jovens que pertencem ao nosso grupo alvo e que estão claramente em necessidade de apoio
à participação social e inclusão no mercado de trabalho. Mais informações sobre este aspecto na seção 2.6.
Campanhas de comunicação e informação on-line
Mais uma vez, a mídia social provou ser muito eficaz na obtenção de jovens, incluindo aqueles com menos
oportunidades, que podem não ter passado por métodos mais tradicionais (reuniões, etc.).
Reuniões formais e informais sobre onde os jovens se encontram
"Proximidade" foi identificada como uma palavra-chave nessa área. Centros juvenis e locais semelhantes
representam uma oportunidade muito adequada para realizar sessões de informação curtas e informais, com
o objetivo de conhecer jovens e discutir informalmente com eles sobre os prós e os contras de começar seu
próprio negócio.
Participação em eventos locais voltados para jovens
Aproveitar os eventos organizados a nível local para os jovens é uma boa maneira de chegar a um grande
número de jovens.
Jovens empreendedores
Jovens empreendedores - em diferentes estágios de desenvolvimento de seus negócios - devem ser
envolvidos o máximo possível para alcançar e engajar jovens, durante eventos, etc. Eles podem responder a
perguntas e dúvidas, fornecer dicas (mesmo em termos de erros a serem evitados) , dar bons exemplos e
provar que, apesar das dificuldades e desafios, pode-se tornar um empreendedor.
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2.3 EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E MÉTODOS DE FORMAÇÃO
O Centro Europeu do Conhecimento para a Política da Juventude descreve a aprendizagem não formal da
seguinte forma:
"A aprendizagem não formal é uma aprendizagem intencional, mas voluntária, que ocorre numa diversidade
de ambientes e situações em que o ensino / formação e a aprendizagem não são necessariamente a sua
única ou principal actividade. Estes ambientes e situações podem ser intermitentes ou transitórios e as
actividades ou os cursos que acontecem podem ter pessoal de facilitadores profissionais (como formadores
de jovens) ou voluntários (como líderes de jovens). Geralmente dirigidos a grupos-alvo, mas raramente
documentam ou avaliam resultados de aprendizado ou realizações de maneiras convencionalmente
visíveis49."
A aprendizagem não formal é agora reconhecida oficialmente a nível europeu e nacional como uma das
principais prioridades no domínio da juventude, e os esforços têm estado concentrados durante algum
tempo na validação e reconhecimento dos conhecimentos, aptidões e competências adquiridas na educação
não formal e na formação50.
O projecto YEP coloca a aprendizagem não formal no centro da sua abordagem e actividades: não é apenas
porque partilha o princípio fundador do Programa Erasmus +, no âmbito do qual é financiado; mas em
primeiro lugar, porque reconheceu o papel e o impacto que tem na aprendizagem de jovens com menos
oportunidades.
Como vimos, de fato, os jovens vulneráveis têm que enfrentar o número de desafios que podem dificultar o
engajamento na educação e aprendizagem formais tradicionais; eles já se afastaram da escola e da formação,
considerando que não são totalmente relevantes para suas vidas.
É por isso que o uso de métodos e "técnicas" não formais de educação e formação é crucial para reengajar
os jovens, personalizar a educação sobre as suas necessidades e potencialidades e proporcionar
oportunidades de aprendizagem eficazes e contínuas.
Portanto, ao formular e executar os programas de formação e incubação de empreendedorismo YEP, os
parceiros do projeto têm amplo uso de atividades não formais. Isso não só para garantir que as noções e
conceitos - que podem ser particularmente difíceis quando relacionados ao início e ao gerenciamento do
negócio - pudessem ser compreendidos e retidos facilmente pelos jovens participantes; mas também porque,
como vimos (ver secção 2.1), o empreendedorismo é, de facto, uma competência, que pode ser efetivamente
adquirida e reforçada graças à aprendizagem não formal.
Durante os cursos de capacitação em empreendedorismo nas três cidades, por exemplo, os jovens se
engajaram em uma série de atividades de dramatização e aprendizagem em cenários de simulação, como o
"cliente misterioso": tinham que ir a um negócio semelhante ao que desejavam estabelecer (por exemplo,
cabeleireiro, bar, etc.) como um cliente normal, enquanto avalia secretamente uma variedade de aspectos
na entrega desse negócio (qualidade de serviço, preço, etc.). Os participantes descobriram que essas
atividades "práticas" foram particularmente úteis para entender o que aprenderam em sala de aula e
fortalecer suas habilidades. Os parceiros do YEP também fizeram uso de várias atividades do Kit de
Ferramentas de Formação SALTO-YOUTH - a rede européia de Centros de Recursos trabalhando em áreas
prioritárias européias no campo da juventude.
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https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32012H1222(01) , EU Youthpass (www.youthpass.eu), Council of
Europe European Portfolio for Youth Workers and Youth Leaders (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/europeanportfolio?desktop=true), CEDEFOP (http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formalandinformal-learning
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Para obter mais informações sobre como as metodologias não-formais de educação e treinamento foram
usadas no programa de formação e incubação do YEP, consulte o Toolkit do Instrutor e o Documento
Metodológico.

2.4 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
No contexto do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) 51 , a competência é descrita em termos de
responsabilidade e autonomia e como a capacidade de utilizar conhecimentos, aptidões e competências
pessoais, sociais ou metodológicas, em situações de trabalho ou estudo e em desenvolvimento profissional
e pessoal.
Existem três tipos de competências:
 As competências básicas ou instrumentais, são aquelas associadas ao conhecimento fundamental e
são adquiridas na educação geral. Entre essas competências estão a capacidade de ler e escrever,
comunicação oral e cálculo.
 As competências genéricas ou transversais, estão relacionadas com comportamentos e atitudes de
trabalho relacionadas com diferentes áreas de produção. Entre essas competências estão, por
exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de planejar, a capacidade de negociar,
etc.
 Competências especializadas, específicas ou técnicas, relacionadas com aspectos diretamente
relacionados com a profissão e que não são facilmente transferíveis para outros contextos de
trabalho.
No âmbito do projecto YEP, os parceiros centraram-se nas "competências transversais", especificamente, as
competências empreendedoras, ou seja, as competências ou atitudes implícitas aplicáveis à atividade
empreendedora.
O projeto YEP adotou a definição oficial dos EUA de competência, ou seja: o conjunto de conhecimentos,
habilidades, valores e atitudes que possibilitam a realização, de maneira responsável e eficaz, de qualquer
atividade no âmbito pessoal, social e ambiente de trabalho. As competências são sistêmicas, ou seja, são
51

http://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
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ações integrais que são entendidas como um todo. Além disso, as competências podem ser treinadas, podem
ser adquiridas através de formação, aconselhamento, orientação e outras atividades.
Podemos definir competências empreendedoras como as capacidades mínimas que qualquer pessoa
empreendedora deve ter, independentemente da atividade a ser desenvolvida. É interessante definir o
conceito de espírito empreendedor, que é entendido como a capacidade de reconhecer oportunidades,
implementar resultados, independência, orientação para ação e desempenho. Por outro lado, a atitude do
espírito empreendedor é a combinação de diferentes competências.
Seguindo as orientações da Comissão Europeia, é necessário incentivar as competências empresariais e o
espírito entre os jovens com conhecimentos, capacidades e competências que lhes permitam enfrentar os
desafios profissionais e um mercado de trabalho em permanente evolução. Sendo empreendedores, de fato,
vimos a seção 2.1), mais uma atitude, um modo de vida, de aprender e continuar a construir. Por conseguinte,
é crucial incentivar estas competências empresariais que o desenvolvimento pessoal implicará, melhorando
assim a empregabilidade e incentivando a aprendizagem ao longo da vida.
Os parceiros do YEP identificaram cinco competências empreendedoras específicas que são essenciais para
jovens com menos oportunidades e que desejam iniciar seu próprio negócio. O desenvolvimento de tais
competências foi incluído no programa oficial de formação em empreendedorismo do YEP, evidenciando que
a formação em empreendedorismo para jovens com menos oportunidades não é apenas para a aquisição
de noções e conhecimento, mas também para o desenvolvimento e fortalecimento de competências.
As competências identificadas pelos parceiros do YEP são:

Responsabilidade é definida como a qualidade das pessoas que
cuidam e prestam atenção ao que fazem ou decidem. É um valor que
reside na consciência da pessoa e lhe permite pensar, administrar,
aconselhar e valorizar as conseqüências das suas próprias ações. Além
disso, é a pessoa que cumpre com suas obrigações ou cuida e presta
atenção ao que faz ou decide. Compromisso é a capacidade de perceber a
importância de cumprir o desenvolvimento das tarefas dentro do prazo
acordado. Essas tarefas devem ser abordadas com profissionalismo e
lealdade. O comprometimento é uma das competências cuja estabilidade
e durabilidade devem ser destacadas. Neste termo, a responsabilidade
também está incluída.

Resiliência é a capacidade de ser eficiente em situações de falha ou
decepção e não deixar que seu desempenho seja afetado por isso. Uma
pessoa resiliente é capaz de lidar com as dificuldades do seu ambiente
profissional e até mesmo faz uso delas para desenvolver seu potencial.
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O planejamento pode ser definido como o processo através de um
grupo de pessoas em que uma organização analisa e processa
informações sobre seu ambiente interno e externo, avaliando diferentes
situações e decidindo sobre as etapas a seguir. Portanto, a capacidade de
planejamento envolve itens vitais, como a aptidão para definir
racionalmente a lista de objetivos que devem ser alcançados dentro do
prazo, determinando a lista de atividades para atingir esses objetivos,
conhecendo os meios e recursos para alcançá-los seguindo um seqüência
no tempo especificando quais ações devem ser executadas. Uma pessoa
que é capaz de planejar deve ser alguém cujas decisões são baseadas em
racionalidade, previsão, flexibilidade e continuidade.

A comunicação é essencial no empreendedorismo, porque ter um
negócio de sucesso requer uma boa compreensão e ser um bom ouvinte,
não só com os clientes, mas também com fornecedores, parceiros e
funcionários, se for o caso. Ter boas habilidades de comunicação permite
que o líder da equipa lidere, ouça, compreenda e seja empático na
avaliação das informações, idéias e opiniões que a equipa compartilha
com ele, sendo capaz de fornecer feedback assertivo durante o processo
comunicativo. Além disso, é importante adaptar-se aos interesses e
características de cada um dos falantes e adaptar o discurso ao ouvinte.

É a capacidade que permite a uma pessoa identificar,
desenvolver uma proposta e resolver problemas de forma inovadora,
reunindo perspectivas, pontos de vista e metodologias diferentes das
tradicionais. Envolve a capacidade de questionar as formas usuais de pensar e
executar, a capacidade de se arriscar a propor soluções "radicais" e promover
uma atmosfera criativa dentro de uma equipa. Em termos gerais, as pessoas
devem entrar em áreas que não são de sua especialidade, para que elas saiam
da sua "zona de conforto". A criatividade pode ser melhorada e, ao
implementá-la, poderíamos realizar muitas atividades benéficas, como: ser
mentalmente ágil para contribuir com ideias que podem ser úteis para resolver
um ou mais problemas; reduzir o medo de correr riscos; avaliar a eficácia de
novas ideias.
- Encontrar soluções de maneira fácil e rápida.
- Melhorar processos, produtos e procedimentos, aplicando novas idéias.
- Melhorar
a qualidade
dos competências
resultados emenossas
atividades
Para obter mais
informações
sobre essas
como elas
devem ser promovidas e, em geral, sobre
o programa de treinamento em empreendedorismo para jovens com menos oportunidades, consulte o Kit
de ferramentas do instrutor do YEP: aqui é apresentado como cada competência deve ser trabalhada, qual
metodologia deve ser aplicada, que recursos adicionais existem e quais resultados devem ser obtidos de cada
sessão de formação.
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2.5 COOPERAÇÃO ENTRE PARCEIROS
Como mencionado acima (ver seção 2.2), um dos principais princípios e abordagens em que o projeto YEP foi
construído foi a cooperação entre os parceiros e a criação de redes entre organizações públicas e privadas
que trabalham com o empreendedorismo e / ou com jovens.
Uma característica específica do projeto YEP, na verdade, é a capacidade de reunir diferentes organizações,
com o objetivo de trabalhar em conjunto para criar um ambiente favorável atual e real onde os jovens - e
especialmente aqueles com menos oportunidades - possam expressar suas idéias, potencialidades e talentos,
desenvolver competências e habilidades, adquirir conhecimento, aproveitar as oportunidades e, finalmente,
iniciar seu próprio negócio.
Esta capacidade é inerente ao trabalho das associações sem fins lucrativos e ONG´s que participaram do
projeto YEP, que se esforça para fazer conexões com uma ampla gama de organizações e criar grupos que
tenham experiência complementar, para que os jovens trabalhem e possam tirar proveito de diferentes
habilidades e oportunidades.
É por isso que, para realizar programas eficazes de empreendedorismo para jovens, é fundamental o
envolvimento das seguintes organizações, e o setor sem fins lucrativos não deve relutar em colaborar com
eles:
• Órgãos públicos: é crucial um apoio político, incluindo autoridades públicas locais, para favorecer
mudanças e melhorias - ainda que lentas - nas políticas para jovens empreendedores e para superar,
pouco a pouco, os obstáculos e desafios que os jovens ainda enfrentam (veja seção 1.3). Por outro lado,
os órgãos públicos podem ganhar a visão clara com essa colaboração da situação dos jovens e assim
adaptar e atualizar suas estratégias para que isso se torne mais efetivo e aderente às necessidades de
seus cidadãos.
• "Organismos técnicos", oferecendo formação e suporte aos negócios (incluindo incubadoras, etc.): a
colaboração com o setor de lucros é freqüentemente considerada difícil ou até mesmo oposta à própria
missão. No entanto, o projeto YEP demonstrou que esse tipo de cooperação traz benefícios efetivos
para ambas as partes e para os próprios jovens. Por um lado, os órgãos técnicos têm o conhecimento
técnico e a expertise necessária em empreendedorismo e são capazes de oferecer formação de alta
qualidade e atividades de incubação para jovens. Por outro lado, graças à colaboração com organizações
sem fins lucrativos, eles são capazes de aprender métodos novos e eficazes - metodologias não formais
- para adaptar seus programas ao alvo específico de jovens com menos oportunidades, inovando e
ampliando suas práticas.
• Organizações que trabalham diretamente com jovens com menos oportunidades "no campo", tais como
associações e centros de jovens, organizações culturais, etc. Graças à experiência de ONG´s, tais
organizações podem oferecer novas oportunidades para os jovens trabalharem, para suas atividades
sociais e inclusão econômica. As ONG´s, por sua vez, se beneficiam do conhecimento direto que essas
organizações têm dos jovens com menos oportunidades (suas necessidades, desafios, etc.).
Em conclusão, a cooperação entre parceiros permite que as organizações formem e implementem
intervenções integradas e exaustivas para os jovens, aproveitando as várias habilidades e perspectivas e
produzindo programas novos e eficazes.
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2.6 TUTORIA SOCIAL
Como mencionado acima, um dos principais papéis das ONG´s e das organizações sem fins lucrativos
parceiras do YEP, foi alcançar, envolver, engajar e apoiar os jovens desde o início do programa.
Para garantir que isso é realizado ao longo de toda a duração da iniciativa, o YEP testou o "acompanhamento
social" em cada uma das três cidades.
"Tutoria social" refere-se a um apoio individual e personalizado fornecido a cada jovem participante do
projeto YEP. Isso representou mais do que uma simples tutoria dos participantes do curso de formação e do
programa de incubação e significou um grau real de "cuidar" dos jovens, considerando as características e
necessidades culturais e sociais de cada pessoa.
O "tutor social" era, portanto, uma pessoa específica que, vindo de várias origens dependendo da
organização - trabalhador da juventude, assistente social, treinador, etc. - apoiava jovens ao longo do projeto
em termos de:

O objectivo final da "tutoria social" era ter e manter os jovens - com as suas especificidades, necessidades,
talentos e potencialidades individuais, etc. - no centro de todo o programa, promovendo uma abordagem de
apoio adaptada.
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2.7 FONTES DE FINANCIAMENTO PARA ORGANIZAÇÕES NÃO LUCRATIVAS PARA
OS PROGRAMAS DE EMPREENDEDORISMO JUVENIL
A UE e os seus Estados Membros colocaram a juventude no emprego como uma questão central no âmbito
da política de emprego da UE, no contexto da estratégia Estratégia Europa 2020 para o crescimento e o
empregoy.
Paralelamente, a EU Youth Strategy apoia os Estados Membros na conceção de medidas que facilitem a
transição dos jovens da educação e da formação - ou do desemprego ou da inatividade - para empregos de
qualidade.
Dentro desta estratégia, recentemente renovada, a UE trabalha em conjunto com os seus estados membros
para criar mais oportunidades iguais para todos os jovens, e quer especificamente:
- Abordar as preocupações dos jovens nas estratégias de emprego
- Investir nas habilidades que os empregadores procuram
- Desenvolver orientação profissional e serviços de aconselhamento
- Promover oportunidades para trabalhar e treinar no exterior
- Apoiar estágios de qualidade / formações
- Melhorar o acolhimento de crianças e responsabilidades familiares partilhadas
- Incentivar o empreendedorismo jovem
Neste contexto, as principais ações desenvolvidas pela UE para aumentar o emprego dos jovens são:
- A Garantia Jovem, um compromisso de todos os Estados-Membros para garantir que todos os jovens
com menos de 25 anos tenham uma boa qualidade de emprego, formação contínua, aprendizagem ou
estágio num período de quatro meses após terem ficado desempregados ou terem abandonado o
ensino formal.52
- A Comunicação Investindo na Juventude da Europa53, através da qual a Comissão propôs um esforço
renovado para apoiar os jovens através de:
o Melhores oportunidades de acesso ao emprego
o Melhores oportunidades através da educação e formação
o Melhores oportunidades de solidariedade, mobilidade e participação na aprendizagem
- O recém-lançado Corpo de Solidariedade Europeia, que visa criar oportunidades para os jovens se
voluntariarem ou trabalharem em projectos de solidariedade que beneficiem pessoas e comunidades
em toda a Europa.
- A criação de um Quadro de Qualidade para os Estágios , propondo orientações para os estágios fora do
ensino formal, para fornecer conteúdos de aprendizagem de alta qualidade e condições de trabalho
justas.
- A criação da Aliança Europeia para a Aprendizagem, destinada a encontrar formas de reduzir os
obstáculos para a mobilidade dos jovens.
No que diz respeito ao empreendedorismo, tem havido uma crescente consciencialização sobre o potencial
dos jovens para lançar e desenvolver as suas próprias empresas comerciais ou sociais e desenvolver e
promover a educação para o empreendedorismo tem sido um dos principais objectivos políticos da UE e dos
Estados-Membros.
Em consonância com o compromisso político de combater o desemprego juvenil e promover a
empregabilidade e o empreendedorismo dos jovens, a UE também estabeleceu uma série de medidas e

52

Council recommendation adopted in April 2013
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:EN:PDF )
53

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en
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oportunidades de financiamento que podem ser acedidas por jovens e organizações sem fins lucrativos que
trabalham com eles:

Erasmus+ é o programa da UE que visa melhorar as competências e a empregabilidade dos
jovens, promover a sua inclusão social e bem-estar e promover melhorias no trabalho com
jovens e na política da juventude a nível local, nacional e internacional. As atividades de
financiamento são administradas centralmente pela Agência Executiva de Educação,
Audiovisual e Cultura (EACEA) ou por agências nacionais em cada país. Conforme descrito na
Estratégia de Inclusão e Diversidade Erasmus + no domínio da Juventude, acima mencionada,
este Programa inclui várias características que podem reduzir os obstáculos que os jovens com
menos oportunidades têm em participar nos projetos (financiamento extra, etc.).

A Iniciativa para o Emprego dos Jovens apoia jovens desempregados que estão atualmente
matriculados em educação ou formação em regiões com taxa de desemprego juvenil acima de
25%. A Garantia Jovem acima mencionada é uma garantia dada aos desempregados com menos
de 25 anos - seja com serviços de busca de emprego ou não - que receberão uma oferta de
trabalho específica e de boa qualidade dentro de quatro meses após deixarem a educação
formal ou ficarem desempregados. Estes regimes são criados pelas autoridades de gestão dos
países da UE e podem fornecer mais informações sobre a Iniciativa para o Emprego dos Jovens
e a Garantia para a Juventude.

O Erasmus para Jovens Empreendedores é um programa de intercâmbio transfronteiriço que
permite que jovens empreendedores aspirantes aprendam com empreendedores experientes.
É abrangido pelo programa COSME e é gerido pela Agência de Execução para as Pequenas e
Médias Empresas (EASME).

Os jovens agricultores podem ser elegíveis para um pagamento suplementar no valor de 25%
do pagamento direto que recebem. O pagamento suplementar aplica-se aos agricultores com
menos de 40 anos e é concedido pelo Fundo Europeu de Garantia Agrícola. Os jovens podem
também ser elegíveis para financiamento ao abrigo do Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural. Cada programa de desenvolvimento rural contém medidas para o
benefício dos jovens, dependendo das prioridades de cada país ou região.
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Estão disponíveis fundos adicionais para qualquer pequena e média empresa, iniciam-se na Europa (em
diferentes setores) e são, portanto, acessíveis também para jovens empreendedores54:
-

O eixo Microfinanciamento e Empreendedorismo Social (MF/SE) do programa Emprego e Inclusão
Social (EaSI) apoia acções em duas secções temáticas: microcrédito e microempréstimos para grupos
vulneráveis e microempresas; empreendedorismo social. O objetivo do programa é aumentar o
acesso e a disponibilidade de microfinanças para grupos vulneráveis que desejam estabelecer ou
desenvolver seus negócios e microempresas, bem como apoiar o desenvolvimento de
empreendimentos sociais.

-

A Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas (EASME) foi criada pela Comissão
Europeia para gerir os vários programas da UE nos domínios do apoio às PME e à inovação, ambiente,
energia e assuntos marítimos. Mesmo que as medidas e instrumentos disponíveis sejam
direcionados para empresas avançadas, empresas iniciantes, etc., a organização poderia explorar
alguma forma de se beneficiar dessas oportunidades, especialmente graças à colaboração com
outras organizações (ver seção 2.6):
COSME - Programa da UE para a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas.
o Instrumento de PME da EIC - faz parte do projecto piloto do Conselho Europeu da Inovação
(EIC) e apoia a inovação de criação de mercado em pequenas empresas com potencial de
crescimento significativo e ambições globais.
o Horizonte 2020 INNOSUP - Pretende testar novas abordagens para um melhor apoio à
inovação através de oportunidades de financiamento para os intervenientes da inovação em
toda a Europa.
o Enterprise Europe Network - Ajuda as pequenas e médias empresas a aproveitar ao máximo
as oportunidades de negócio na Europa e fora dela.
o You Europe Business - Um guia prático para negócios na Europa.

-

54

-

O Fundo Social Europeu (FSE) ajuda milhões de europeus a melhorar as suas vidas, aprendendo
novas competências e encontrando melhores empregos. O FSE é o principal instrumento da Europa
para apoiar o emprego, ajudar as pessoas a obter melhores empregos e garantir oportunidades de
emprego justas para todos os cidadãos da UE. Funciona investindo no capital humano da Europa seus trabalhadores, seus jovens e todos aqueles que procuram emprego. É financiado por projectos
locais, regionais e nacionais relacionados com o emprego em toda a Europa: de pequenos projectos
geridos por instituições de caridade locais para ajudar deficientes locais a encontrar um trabalho
adequado, a projectos nacionais que promovem a formação profissional em toda a população.

-

Europa Criativa é o programa-quadro da Comissão Europeia para apoiar os sectores da cultura e do
audiovisual, que poderia ser utilizado por organizações dispostas a oferecer oportunidades de
empreendedorismo aos jovens do sector criativo. Proporciona financiamento para os seguintes
subsectores: Iniciativas do sector da cultura, como as que promovem a cooperação transfronteiriça,
plataformas e redes; Mídia - Iniciativas do setor audiovisual, como as que promovem o
desenvolvimento, a distribuição ou o acesso ao trabalho audiovisual.

-

Eurodyssey é um programa de intercâmbio da Assembleia das Regiões da Europa (AER), que permite
aos jovens candidatos a emprego com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos beneficiarem
de estágio no estrangeiro durante um período entre os três e os sete meses. O objetivo é permitir
que os jovens adquiram experiência profissional ao mesmo tempo em que têm a oportunidade de
melhorar seu conhecimento de uma língua estrangeira.

http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/
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-

InnovFin – EE Finance for innovators As ferramentas de financiamento para inovadores cobrem uma
ampla gama de empréstimos, garantias e financiamento que podem ser adaptados às necessidades
dos inovadores e têm como objetivo facilitar e acelerar o acesso ao financiamento para negócios
inovadores e outras entidades inovadoras na Europa.

-

O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) é o pilar central do Plano de Investimento
para a Europa, destinado a combater a falta de confiança e investimento resultante da crise
económica e financeira. Graças à colaboração entre a Comissão e o Banco Europeu de Investimento,
o FEIE apoia o arranque estratégico e de pequenas empresas, a fim de expandir proporcionando
financiamento de risco.

-

Eureka é uma rede intergovernamental criada em 1985, que fornece uma plataforma comprovada
para cooperação internacional em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Promove e apoia a
geração de projetos orientada para o mercado e facilita o acesso ao financiamento para empresas e
pequenas empresas envolvidas nesses projetos.

Mais informações sobre fontes de financiamento para jovens empreendedores e programas de
empreendedorismo juvenil em cada país da UE podem ser encontradas no “Youth Wiki”, uma plataforma
on-line que fornece informações sobre políticas de juventude em países europeus (na seção 3.9
financiamento de jovens empreendedores).
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CONCLUSÕES
Com o Manual "Organizações sem fins lucrativos e empreendedorismo juvenil: como apoiar jovens com
menos oportunidades", o projeto YEP e organizações parceiras pretendem sistematizar o trabalho realizado
no projeto nos vários níveis e apresentar as abordagens que o projeto experimentou com os jovens com
menos oportunidades.
Depois de uma visão geral introdutória da situação dos jovens na Europa e em cada um dos países parceiros
do YEP, Itália, Espanha e Portugal (secção 1.1.1), focámos nas estratégias e oportunidades que a União
Europeia e cada um dos três países pode proporcionar aos jovens que estão dispostos a formarse em
empreendedorismo ou iniciar seu próprio negócio. É uma ampla gama de oportunidades, que as
organizações sem fins lucrativos devem explorar, para entender quais são as mais adequadas para os jovens
com quem trabalham.
Depois disso, concentramos nossa atenção no grupo-alvo do YEP: jovens com menos oportunidades (seção
1.3). Aqui, tentamos entender quem são e quais desafios têm que enfrentar se quiserem tornar-se
empreendedores, e fornecemos alguns exemplos da vida real de beneficiários do projeto YEP, em termos de
histórias pessoais e aspirações de negócios e idéias.
O Capítulo 2 é o núcleo do Manual, pois apresentou o que o YEP aprendeu ao tentar e superar essas
dificuldades, para efetivamente apoiar os jovens vulneráveis na aprendizagem empreendedora: foram
apresentados os princípios básicos que o YEP fundamentou, na esperança de que outras organizações sem
fins lucrativos e ONG´s possam beneficiar-se do que os parceiros do YEP aprenderam no projeto.
A aprendizagem é um processo contínuo e deve beneficiar da contribuição de diferentes pessoas e
organizações. Portanto, o presente Manual deveria ser um passo no caminho para estabelecer um ambiente
onde os jovens - e especialmente aqueles com menos oportunidades - possam sentir-se livres para expressar
suas idéias e talentos e possam construir sobre eles para entrar no mercado de trabalho e participar mais na
vida das suas comunidades, graças a um apoio real e significativo das várias partes da nossa sociedade.
Os parceiros do YEP esperam que as organizações possam ficar mais qualificadas com o que aprenderam no
projeto e possam fazer bom uso disso para ajudar os jovens com quem trabalham em sua vida diária.
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