Incluir os Jovens
Um artigo sobre o tema Inclusão Social com base na Youth Wiki

A Estratégia da UE para a Juventude (2019-2027) reconhece a importância de se investir
no desenvolvimento das camadas mais jovens da sociedade, de forma a garantir as
condições mais favoráveis para o seu desenvolvimento e autonomia, para uma
participação ativa na sociedade, enquanto agentes de mudança positiva inspirados nos
valores da UE e numa identidade europeia. Nesse sentido, os Governos europeus
comprometeram-se em desenvolver políticas públicas que visem envolver, ligar e
capacitar os jovens, bem como a erradicar a pobreza juvenil e todas as formas de
discriminação, e promover a inclusão social dos jovens.
Em Portugal, observou-se a redução da taxa de risco de pobreza de 19,5% (2014) para
17,3% (2018), contrariando a tendência de aumento registada na última década na
população em geral e nas camadas mais jovens, que são mais vulneráveis à pobreza. A
implementação de políticas públicas no âmbito da proteção social, do acesso à educação
e à saúde, e da transição para o mercado de trabalho é essencial. Permite assegurar que
cada vez mais jovens, em especial os jovens em contextos de vulnerabilidade, tenham
oportunidades para serem arquitetos do seu destino.
A complexidade dos problemas requer uma resposta integral e coordenada da parte de
todos os níveis de governo, bem como do setor privado e do terceiro setor. A esmagadora
maioria dos países tem em curso medidas para a promoção da inclusão social dos jovens,
seja ao nível de uma estratégia nacional para a juventude, seja ao nível de programas
nacionais sobre os referidos temas , ou até mesmo em ambos.
Em Portugal, as principais políticas no domínio da inclusão social dos jovens estão
integradas no Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE), alinhado com a
Estratégia Europa 2020.

As prioridades são a integração dos jovens no mercado de trabalho, em especial os que
não estudam nem trabalham, como a Iniciativa Emprego Jovem e a Garantia Jovem; e a
promoção da inclusão social e o combate à pobreza e à discriminação, com um especial
enfoque nos jovens em contexto de vulnerabilidade socioeconómica, nomeadamente
jovens imigrantes ou descendentes de imigrantes e comunidades ciganas. Por seu lado, o
Programa Escolhas, do Alto Comissariado para as Migrações, promove o apoio educacional
dos jovens de contextos vulneráveis concedendo bolsas para a frequência do ensino
superior de jovens e programas de mentoria. Está também em vigor o Programa Integrado
de Educação e Formação cujo objetivo é reduzir o abandono escolar precoce dos jovens.
O destaque de grupos-alvo entre os jovens, oriundos de contextos socioeconómicos
vulneráveis ou de minorias étnicas, está presente em quase todas as políticas nacionais
dos países europeus. Em Portugal, Espanha, Bélgica, Reino Unido e Suécia ambos os perfis
são tidos em conta na definição das políticas públicas dirigidas para a juventude.
Também ao nível do acesso a serviços sociais e de prestação de cuidados de saúde
Portugal se destaca positivamente, ao assegurar não só o acesso como também a sua
qualidade. O Porta 65 Jovem promove o acesso ao arrendamento de casas pelos jovens,
mas há também programas de incentivo ao arrendamento ou compra de habitação
desenvolvidos ao nível autárquico. O Instituto da Segurança Social tem uma rede de
serviços de apoio a crianças e jovens no geral, designadamente ao nível de creches,
infantários e ateliers de tempos livres, como também direcionados a crianças e jovens
portadores de deficiência e a crianças e jovens em risco. O Governo providencia também
apoio social escolar a estudantes do ensino básico e secundário e os serviços de ação
social no ensino superior concedem bolsas a estudantes sem recursos financeiros para
suportarem os seus estudos.
Quanto à promoção do acesso à saúde, destacam-se Em Portugal iniciativas como o
Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde, com diretrizes sobre a saúde
mental e prevenção da violência, nutrição e atividade física, comportamentos aditivos e
dependências, afetos e educação sexual; o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral
e o “cheque-dentista”; o Programa Cuida-te, que disponibiliza o acesso a consultas de
saúde grátis para jovens, para além de formação e apoio a projetos de associações
juvenis.

O combate à exclusão social e à discriminação entre os jovens deve ser igualmente
promovido através de iniciativas de consciencialização intercultural em ambiente de
educação formal (no âmbito de disciplinas curriculares como a educação para a cidadania
ou educação intercultural) e de educação não-formal (programas, projetos, e
campanhas). Mais de metade dos países europeus - Portugal, França, Itália, Alemanha,
Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Bélgica, República
Checa, Eslováquia, Lituânia, Eslovénia, Chipre e Sérva – desenvolve programas e
iniciativas em ambos os contextos. Verificando-se assim a importância do trabalho dos
técnicos de juventude, dos mediadores culturais e das associações juvenis para a
consciencialização, formação e empoderamento dos jovens, sobretudo em contextos
vulneráveis. Somente a Polónia, Bulgária, Roménia e Turquia não registam iniciativas ou
programas governamentais de consciencialização intercultural.
A Youth Wiki contém informações mais detalhadas sobre estes temas e os programas em
vigor em Portugal e nos restantes países da Europa.
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 09.12.2019:
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