Emprego Jovem
Um artigo sobre o tema Emprego e Empreendedorismo com base na Youth Wiki

O emprego é um tema diretamente relacionado com as questões de desenvolvimento
pessoal, autonomia e inclusão social. É também um dos temas que os jovens mais querem
ver na agenda política da União Europeia, de acordo com o Eurobarómetro (455, janeiro
de 2018). Uma prioridade que ficou consagrada com a adoção de “Emprego de qualidade
para todos” como um dos 11 Objetivos da Juventude, saídos do 6.º ciclo do diálogo
estruturado intitulado: «Juventude na Europa: o que se segue?» e que foram estruturantes
para a definição da Estratégia da UE para a Juventude (2019-2027).
As estatísticas do Eurostat revelam que o desemprego jovem tem vindo a diminuir na
Europa. Em Portugal, os jovens foram o grupo mais afetado pelas políticas de austeridade
resultantes do resgate financeiro que o país recebeu entre 2011 e 2015. Atualmente, as
políticas e programas nacionais para a promoção do emprego e do empreendedorismo
jovem têm como as principais prioridades: a promoção do sucesso escolar, combatendo
assim o abandono escolar precoce e apostando na qualificação; a melhoria da rede da
Garantia Jovem; o reforço da inspeção laboral e a implementação de medidas legais para
combater situações de uso abusivo de contratos a prazo, recibos-verdes, trabalho
temporário e trabalho não declarado. É também dedicada especial atenção aos jovens
que não trabalham nem estudam (NEET).
A ação governamental no que concerne a políticas de emprego jovem, que apesar de
tutelada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tem uma
abordagem interministerial, incide sobretudo na orientação e aconselhamento
profissional, na promoção de oportunidades de estágio, na transição para o mercado de
trabalho, no desenvolvimento de competências empresariais e na promoção de uma
cultura de empreendedorismo.

A Garantia Jovem, cujo objetivo é assegurar que todos os jovens com idade inferior a 25
anos usufruem de uma boa oportunidade de emprego, educação e formação ou estágio no
prazo de quatro meses após entrarem em situação de desemprego ou abandonarem os
estudos, prevê um Sistema Integrado de Informação e Orientação para a Qualificação e o
Emprego de modo a facilitar a articulação entre a orientação escolar e profissional, a
inserção em percursos de educação e formação profissional, através de uma intervenção
articulada por parte dos Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional, dos Serviços
de Psicologia e Orientação dos estabelecimentos de ensino, dos serviços públicos de
emprego e de outras entidades que desenvolvam atividades de informação e orientação
reconhecidas pelo Estado.
Quanto aos estágios, existem diversas possibilidades como estágios curriculares, incluídos
num ciclo de estudos do ensino superior, e que não usualmente remunerados; estágios
extracurriculares e profissionais, que facilitam a transição para o mercado de trabalho, e
que podem ser ou não remunerados, dependendo da entidade que os promova; ou
estágios profissionais para acesso a ordem profissionais. Os estágios remunerados são
habitualmente financiados por fundos comunitários e geridos por instituições públicas,
destacando-se os programas de estágio da Garantia Jovem.
A transição para o mercado de trabalho não é apenas potencializada pelo investimento na
promoção de oportunidades de estágio e de contratação de jovens à procura do primeiro
emprego. O fomento do espírito empreendedor é também uma das áreas que vêm sendo
alvo de políticas públicas de emprego na Europa na última década, e Portugal tem
procurado alinhar-se. Só na Garantia Jovem é possível aceder a cinco medidas de
incentivo ao empreendedorismo: o Investe Jovem; o Apoio ao empreendedorismo e
Criação do Próprio Emprego; o Programa Nacional de Microcrédito; o Empreende Já – Rede
de Perceção e Gestão de Negócios; e o COOPJovem. E há também muitas outras
oportunidades de financiamento para jovens empreendedores.
Apesar de a educação para o empreendedorismo ser abordada no âmbito do ensino
formal, em disciplinas como Educação para a Cidadania, ainda não foi estabelecida uma
estratégia nacional e o foco da ação governamental neste setor está claramente
direcionado para o desenvolvimento de negócios.

Contudo, merecem destaque o projeto-piloto «Youth Start-Entrepreneurial Challenges»,
que foi desenvolvido pela Plataforma para a Educação para o Empreendedorismo em
Portugal (PEEP) em colaboração com o Ministério da Educação, em escolas do ensino
primário e secundário, bem como o Programa Escolhas, promovido pela Presidência do
Conselho de Ministros e integrado no Alto Comissariado para as Migrações, que em
parceria com a Universidade Católica desenvolveu uma ferramenta pedagógica online para
o desenvolvimento de competências empreendedoras a nível pessoal, social e profissional.
Se és um jovem à procura de definir o teu caminho profissional e achas que algum destes
programas podia ajudar-te no teu projeto pessoal procura mais informação na Youth Wiki!
Queres conhecer melhor a juventude na Europa? Acede à plataforma europeia de informação sobre as políticas de
juventude “Youth Wiki”, onde poderás saber mais sobre o quadro legal, pesquisar estudos e estatísticas em 29 países
europeus, nos oito temas principais de ação: educação; emprego e empreendedorismo; saúde e bem-estar;
participação; voluntariado; inclusão social; juventude no mundo; e cultura.

*O texto foi elaborado com base em pesquisa feita na Youth Wiki, sendo a data da última consulta 04.11.2019:
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