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A situação dos jovens, na Europa, no 
atual contexto socioeconómico, é 
complicada. É um contexto que con-
vida a viver com descontentamento 
o presente e o futuro sem muitas ex-
pectativas. Estamos preocupados com 
este momento no qual a geração jo-
vem está vivendo e com as situações 
de vulnerabilidade que muitas vezes a 
atravessa. Nós pensamos que se deve 
refletir profundamente sobre estes fe-
nómenos e, sobretudo, gerar oportu-
nidades para a criação de alternativas. 

Por isso, 10 associações ligadas ao 
trabalho social educativo com jovens 
de: Espanha, Eslováquia, França e 
Portugal juntaram-se a nós, no proje-
to YouthLab – Diálogos sobre Ativação 
Juvenil (Erasmus+), para dinamizar 
um processo de reflexão coletiva, em 
torno desta problemática. O projeto 
consistiu, entre outras atividades, em 
organizar 26 fóruns de discussão em 
que 250 pessoas ligadas ao mundo da 
educação, do emprego e da juventu-
de, fizeram propostas e analisaram a 
problemática, seguindo uma metodo-
logia participativa. Durante 13 meses, 
foram recolhidas 80 Boas Práticas 
relacionadas com a ativação juvenil, 
à procura de encontrar diversidades 
e matizes. E 4 estadias formativas fo-
ram organizadas, de modo a visitar e 
constatar, em primeira mão, alguns 
dos projetos analisados em cada ter-

ritório. Estes três tipos de atividades 
geraram uma grande quantidade de 
informação que organizámos nesta 
publicação. 

Nós quisemos fazer uma síntese de 
toda a informação recolhida de for-
ma a poder abrir caminhos e a inspi-
rar novas práticas. Compilá-las num 
catálogo não nos pareceu muito útil. 
Também não quisemos aconselhar 
uma prática em particular, porque 
como é evidente esta estaria sempre 
relacionada com o seu contexto. Nós 
preferimos identificar os aspectos que 
consideramos mais importantes a ter 
em conta quando abordamos uma po-
lítica ou uma metodologia de ativação 
de juvenil. 

O objectivo global será de introduzir 
na agenda (a nível local, regional e eu-
ropeu) o conceito de emancipação e 
ativação juvenil, e desenvolvê-lo sem 
segmentações disciplinares. A Juven-
tude deve ser uma prioridade para 
quebrar este impasse em que vive-
mos.

youthlaberasmus.blogspot.com

01 #YOUTHACTIVATION
REFLEXÕES E PROPOSTAS SOBRE A CAPACITAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS JOVENS NA EUROPA. YOUTHLAB PROJECT

#01 YOUTHLAB PROJECT 

http://youthlaberasmus.blogspot.com


#02



9

02 #YOUTHACTIVATION
REFLEXÕES E PROPOSTAS SOBRE A CAPACITAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS JOVENS NA EUROPA. YOUTHLAB PROJECT

A taxa de desemprego entre os jovens 
tomou proporções insuportáveis em 
toda a Europa, representando cerca de 
25% dos desempregados (nos países do 
Sul a taxa passou a ser de 50%) de acor-
do com o EUROSTAT (2011). Além disso, 
bem conhecidos por todos, comprova-
mos que os fenómenos de precariedade 
das condições de trabalho aumentam e 
com eles as expectativas e a construção 
do projeto de vida dos jovens sofre uma 
profunda transformação. 

A Europa está experimentando uma 
crescente desigualdade social (inicia-
da muito antes da crise económica de 
2008), que põe em jogo o projeto polí-
tico da União Europeia, a viabilidade do 
nosso modelo social e do nosso lugar no 
mundo da globalização. 

O fenómeno do desemprego juvenil 
deve ser visto como algo mais profun-
do, que acontece em um contexto com-
plexo e não apenas ligado a questões 
económicas conjunturais mesmo que 
relevantes. Ao empobrecimento gradu-
al das classes de mais baixos rendimen-
tos e da classe média, somou-se uma 
mudança sociocultural, um mal-estar 
generalizado que tem a ver com a re-
dução das expectativas, com uma nova 
ideia do futuro que já não está associa-
da à ideia de progresso, mas sim a uma 
incerteza crescente. 

Os jovens de hoje vêm assumindo que as 
suas condições de vida serão piores do 

que as de seus pais. Essa perspectiva de 
condições de vida melhor desvanece-se 
e em seu lugar ficam com uma perspec-
tiva de degradação dessa mesma vida. 
Essa crença tem um impacto sobre o 
comportamento, valores e sociedade; 
O subjetivo passa a produzir realidades 
(as crenças passam a produzir atitudes 
e comportamentos). 

Assim, no meio de uma grande diver-
sidade de jovens, encontramos muitos 
indivíduos bloqueados, paralisados, 
invisíveis. Uns com uma boa formação, 
outros com uma formação média ou 
baixa, mas ambos ficam em suas casas 
nos seus bairros, nos seus grupos, e não 
circulam, não interagem nem mesmo 
para protestar. Alguns consomem subs-
tâncias psicoativas que lhes agravam a 
passividade, outras vezes consomem 
produtos de lazer de forma compulsi-
va... Porque para existir hoje deve-se 
ser consumidor e não um produtor.

Quiçá, pode-nos parecer que estes 
comportamentos surpreendentes, mas 
se os olharmos em detalhe não são mais 
do que adaptações a um contexto que 
oferece poucas oportunidades para 
criar projetos de vida próprios. É ver-
dade que os jovens ativos aproveitam 
as muitas oportunidades neste mundo 
global para: viajar, conectar-se e cres-
cer, mas estes são uma minoria.

Na sociedade atual aparecem novos 
problemas sociais, novos debates, que 

#02 CONTEXTO
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geram novos movimentos sociais. A de-
fesa da natureza, Os movimentos paci-
fistas e em defesa dos direitos humanos, 
a luta pela igualdade das mulheres ... A 
construção do sujeito pessoal, na opi-
nião de Touraine (2012), deve estar em 
estreita ligação com o movimento so-
cial.

Resta uma maioria, para a qual a ética 
do trabalho não significa nada, e não 
consegue traçar uma trajetória de vida. 
Como podemos observar, o emprego 
que tem sido a base da nossa cultura 
social está mudando e já não cumpre 
essa função. Para além, das questões 
materiais, afecta a construção das 
identidades, laços sociais e da saúde. 
A emancipação é uma necessidade dos 
indivíduos e uma necessidade de uma 
sociedade baseada na solidariedade en-
tre gerações. Este contrato está se rom-
pendo sem que consigamos estabelecer 
um novo.

A preocupação é tão grande que todos os 
atores europeus parecem querer apre-
sentar propostas e diagnósticos. No en-
tanto, o que encontrámos foi que apesar 
de todo o conhecimento existente e da 
amplitude do problema, continuam a 
lançar-se ações parciais e segmenta-
das baseadas em padrões antigos que 
já não servem. Tudo indica que temos 
de melhorar a formação e construir um 
modelo social e culturalmente produti-
vo que gere riqueza e oportunidades e 
que seja sustentável. Estes aspectos são 

vitais. Mas para isso talvez seja neces-
sário ver a emancipação dos jovens não 
como resultado do ponto de vista eco-
nómico, mas como uma necessidade 
social, se fizermos isso, possivelmente 
encontraremos mais rapidamente no-
vos modelos de produção. 

O sistema educativo europeu é pode-
roso, mas é certo que tem de fazer mu-
danças. Quem sabe, possa ajudar a mu-
dar a ordem das expectativas, porque a 
promessa feita pela escola (com base no 
sistema industrial) “se estudares tra-
balharás” há já muito tempo que não se 
cumpre. E os adolescentes sabem-no e 
por isso o interesse na escola diminui 
e com ele chega o fracasso escolar que 
aumenta dramaticamente. Não é tanto 
uma questão de métodos, mas sim, do 
significado que tem hoje a formação e 
a educação. Vivemos um “esvaziamento 
de sentido” e um isolamento crescente 
dos indivíduos que não conseguimos 
mobilizar para participar em projetos 
coletivos que nos levem a sair da sub-
jetividade e nos ajudem a projetar-nos.

No nosso trabalho com adolescentes e 
jovens com menos oportunidades, es-
pecialmente vulneráveis, vemos como 
alguns dos seus comportamentos e 
dinâmicas ao longo do tempo se tor-
nam modos sociais generalizados. Isso 
acontece porque as classes médias são 
atingidas pela precariedade material, 
mas também porque as primeiras mu-
danças sociológicas têm impacto em 
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primeiro lugar nos grupos mais desfa-
vorecidos. Por isso, achamos que abor-
dar este fenómeno complexo em que vi-
vem os Jovens, do nosso ponto de vista, 
pode enriquecer a perspectiva.

Existe um problema de condições mate-
riais de vida, mas acima de tudo existe 
um vazio, o projeto conjunto foi segmen-
tado e emergem comunidades, grupos, 
grupúsculos, ou indivíduos encerrados 
sobre si mesmos e privatizações de es-
paços físicos e afectivos. Por exemplo, 
muitas vezes o grave problema da radi-
calização jihadista na Europa é analisa-
da como um problema de pobreza, mas 
a questão é mais complexa e envolve 
questões mais psicossociais: a proposta 
do radicalismo (de qualquer tipo) forne-
ce a identidade, um sentido para a vida, 
uma possibilidade de ser útil à comuni-
dade, a transcendência, o acompanha-
mento,... Digamos que a capacidade de 
consumo não é o suficiente para viver. 
Ou, pelo menos, quando não há capaci-
dade para consumir aparecem lacunas 
que devem ser preenchidos. Parece que 
não se encontra um sentido para viver 
há que construí-lo, não nos é oferecido. 
Essa construção implica angústia, soli-
dão e compulsões.

De acordo com Mardones (2002), não 
devemos esquecer os eufemismos com 
os quais o mercado requer aos trabalha-
dores especialmente aos jovens: flexibi-
lidade, trabalho temporário, etc. levan-
do os jovens a um trabalho temporário 

precário. É uma questão de domestica-
ção social em que 90% dos jovens espa-
nhóis aceitam as condições do contrato, 
funções, horários de trabalho, etc. ilegal 
apenas para ter um emprego enquanto 
se preparam para a mudança, a adap-
tação e a reciclagem perpétua. Muito 
criativo para alguns e muito ameaçador 
para a maioria.

Assim podemos resumir a situação 
como uma situação de emergência, 
num mundo cheio de possibilidades e 
conhecimento, não conseguimos forne-
cer soluções consistentes e amplas e a 
sensação de impotência e de um futu-
ro desvalorizado. Com isso, vemos que 
os jovens, com as suas nuances locais 
são muito semelhantes, eles são ver-
dadeiramente filhos de globalização. 
Enquanto os adultos estão imersos nas 
contradições de um mundo global que 
não entendem. Existe um processo de 
falência que pode não nos permitir ter 
sucesso nas respostas.

No meio a tanta confusão, numa Euro-
pa em que os problemas se multiplicam, 
este projeto propõe algumas ideias para 
melhorar a concepção e desenvolvi-
mento de novos dispositivos que aju-
dem a juventude europeia atual a exer-
cer sua cidadania. Fazemo-lo a partir 
de perspectivas diferentes (educação 
não-formal, trabalhando com jovens 
com menos oportunidades) das quais 
poderão surgir, talvez, as chaves neces-
sárias para reverter a situação
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O conceito de “Ativação Juvenil” é utili-
zado nas políticas de emprego, especial-
mente nos países do Norte da Europa e 
referem-se a práticas que favorecem, 
por um lado, uma atitude positiva dos 
que buscam um emprego e por outro, 
o desenvolvimento de algumas compe-
tências sociais que lhes imprimam uma 
dinâmica mais produtiva de oportuni-
dades. É um conceito controverso, por-
que por um lado valoriza a atitude das 
pessoas e a sua capacidade de mudar, 
mas por outro lado pode ser vista como 
se o “estado de ativação” fosse uma 
questão puramente individual, e por 
isso culpabilizadora ( “estão desempre-
gados, porque não fazem o suficiente 
para deixar de o estar”). Tomamos este 
conceito, porque é bastante ambíguo 
e permite que nenhum sector se sinta 
“confortável” com ele. O que queremos 
é que os atores que trabalham na área 
do emprego, da formação, da juventu-
de e da educação se reúnem para traçar 
novas estratégias. Por isso, precisamos 
de conceitos que gerem curiosidade, 
mas que não tenham já um significado 
muito marcado, como: a inserção labo-
ral, a inclusão, ou a formação...

Através das nossas experimentações 
locais e do projeto YouthLab, temos 
vindo a dar corpo a um conceito de ati-
vação juvenil aberto para uso no do-
mínio da juventude. A ativação juvenil 
será, assim, um conjunto de processos 
socioeducativos que permitirão moti-
var, dar sentido, reativar, re-conectar 
os jovens em diferentes situações da 
vida (os que estão desempregados, 
os que estão estudando, com mais ou 
menos dificuldades sociais ...). A ativa-
ção da juvenil tem a ver com o empre-
go e a formação, mas também com o 
voluntariado, a mobilidade ou com a 
cultura. Estes processos podem ser 
desenvolvidos com pequenas ações 
de educação não-formal ou com pro-
gramas exaustivos regulamentados. 
A Ativação Juvenil permite-nos radio-
grafar sob outros parâmetros as pro-
postas que ajudam os e as jovens no 
seu processo de emancipação.

O conceito de emancipação é entendi-
do por nós como um processo que está 
envolvido no exercício da cidadania. 
Fazem falta condições materiais ne-
cessárias (habitação, recursos, etc.), 
mas também atitudes, desejos e com-

#03 OS CONCEITOS
DE ATIVAÇÃO JUVENIL 
E EMANCIPAÇÃO
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petências. A emancipação pressupõe 
tomar decisões, assumir responsabi-
lidades e contribuir para a sociedade. 
Vemo-lo a partir de uma perspectiva 
de direitos humanos e não apenas 
como uma capacidade suficiente para 
ser um consumidor-contribuinte. 

AS PRINCIPAIS AMEAÇAS LIGADAS 
ÀS DIFICULDADES DOS E DAS 
JOVENS PARA SE EMANCIPAREM:

Esta lista de ameaças são apenas isso, 
ameaças. Isso não significa que todos 
os jovens se encontrem nesta situa-
ção. Há muitos outros indicadores po-
sitivos, mas colocámos o foco sobre as 
ameaças para dar conta de tudo o que 
está em jogo nesta matéria. A juventu-
de é muito diversificada, e difere por 
motivos de classe social, do território 
em que vive ... mesmo com todas esses 
matizes, consideramos que atualmen-
te existem riscos que são mais do que 
uma tendência, e que são transversais 
em sua essência embora, talvez, to-
mando uma infinidade de formas:

* O envelhecimento do continente 
Europeu e a ruptura da solidarieda-
de intra e intergeracional.

* A pobreza e a desigualdade cres-
cente. Sociedade segmentada. Jo-
vem híper-formados versus jovens 

que abandonam o sistema educati-
vo mais cedo e de forma definitiva.

* A Falta de competitividade no con-
texto de uma economia global.

* Dificuldade da construção de uma 
identidade, nacional e comunitária.

* A radicalização da juventude, indi-
vidual ou colectiva. Como exemplo, 
vemos os processos de extrema di-
reita que dão sentido a estes jovens 
desorientados. Ou a europeização 
da jihad. São propostas muito efica-
zes que combinam elementos tradi-
cionais e modernos.

* O Consumo compulsivo de subs-
tâncias psicoativas, ou de qualquer 
outro produto por jovens espelha 
uma desmobilização social e des-
contentamento com a política e com 
o que é público. 

Para o individuo o espaço público 
não é mais que um ecrã gigante 
onde são projetadas as preocupa-
ções particulares, sem deixar de 
ser privadas, estas preocupações, 
não adquirem o estatuto de novos 
valores coletivos durante o decurso 
de sua projeção ... . Os indivíduos 
retornam às suas visitas guiadas 
diárias ao espaço público com a sua 
individualidade de jure reforçada 
confirmando que o caminho solitá-
rio como gerem os seus assuntos na 
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sua vida é o mesmo que os “outros 
indivíduos percorrem.” (Bauman, 
2000, p.45)

* O isolamento social dos jovens, a 
atomização, a invisibilidade, a soli-
dão.
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A seguir estão algumas das principais 
ideias que foram gerados nos fóruns 
organizados em 2015 e 2016 sobre 
Ativação Juvenil. Em cada Fórum par-
ticiparam pessoas de perfil diferente 
(juventude, assistentes sociais, educa-
dores / as ....), com uma duração de 2 e 
3 horas, e com a seguinte metodologia: 
Foi colocada uma pergunta à qual os 
participantes respondiam num post it, 
em seguida, partilhavam com o grupo. 
Depois de cada conjunto de respostas 
partilhado, estabelecia-se um debate 
recolhendo-se as conclusões. O desa-
fio lançado aos participantes era de 
não falarem como representantes de 
uma entidade ou serviço, mas como 
profissional ou cidadão. Não era para 
“defender” uma posição, mas para 
encontrar fissuras através das quais 
se pudesse ver mais longe e conseguir 
uma oportunidade para produzir co-
nhecimento.

As perguntas colocadas para animar 
os debates foram as seguintes: 

* O que pensam que se está fazendo 
na atualidade sobre a ativação e a 
emancipação dos jovens na Europa 
(pode dar exemplos do seu serviço 
ou na sua comunidade ou na socie-
dade ou do mundo dos adultos)?

* O que é que a Juventude Europeia 
precisa para desenvolver sua eman-
cipação?

* O que é que acha que deveríamos 
mudar, reforçar ou eliminar nas 
políticas ou metodologias para que 
a ativação e emancipação juvenil 
aumentasse?

Nós fizemos um esforço de síntese. 
Esperamos ter captado a essência das 
brilhantes contribuições que se fize-
ram nos Fóruns.

#04 RESULTADOS
DAS REFLEXÕES
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05.1 ASPECTOS MATERIAIS

São necessárias condições materiais 
básicas, como habitação, alimenta-
ção, acesso à saúde e acesso a ativi-
dades de lazer e formação. Sem esses 
recursos mínimos, é difícil avançar. 
Este “guarda-chuva” é fundamental. 
Mas, é possível promover novos sis-
temas habitacionais, novas formas 
de cooperação para acesso a serviços 
básicos, novos modelos de consumo 
mais sustentável. Também se deveria 
experimentar novos sistemas de bol-
sas ou de outras formas de apoio.

05.2 ASPECTOS PSICOLÓGICOS

Os jovens precisam de construir uma 
identidade, e para isso eles preci-
sam de se sentir pertencentes a algo, 
quanto mais rica e variada forem es-
tas fontes de identidade melhor.

Eles também precisam de empatia em 
ambas as direções e de se projetarem 
no futuro - ver um horizonte por al-
cançar. Acreditamos que a motivação 
ou desejo são elementos necessários 
para a vida e também a esperança.

Eles precisam de reconhecimento e 
valorização. Precisam de quem os es-

cute ativamente e lhe coloque limites. 
Eles necessitam que confiem neles.

A estigmatização pesa e bloqueia os 
processos de autoestima e do pro-
gressão. A estigmatização fossiliza a 
personalidade e impede a evolução 
dos sujeitos.

Os jovens precisam de espaços próprios 
de intimidade e espaços de partilha. Pre-
cisam de viver a amizade e a fraternidade.

05.3 ASPECTOS SOCIOCULTURAIS

Os jovens precisam ser considerados 
como cidadãos, sujeitos, pessoas que po-
dem contribuir para a construção de uma 
sociedade melhor em todos os âmbitos.

Também precisam de conhecer o fio 
transgeracional, para poder locali-
zar-se nesse processo e encontrar o 
seu lugar. É difícil falar sobre a ideia 
de futuro sem memória.

Uma certa estabilidade é necessária, 
mas temos de aceitar a mudança mais 
naturalmente. Os esquemas mentais 
são de outra época; Faz falta adap-
tarmo-nos à incerteza da vida com 
esquemas mais proactivos, vendo as 
oportunidades e possibilidades de re-
começar.
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05.4 ASPECTOS EDUCACIONAIS

Aprender fazendo: ligando os conhe-
cimentos com a vida, com a utilidade 
que tem para viver ou com a capaci-
dade de dar um sentido.

Dispor de referentes adultos que os 
acompanhem, os contradigam, lhes 
deem conforto e provoquem .

Há que experimentar para conhecer 
e tomar decisões. Faz falta falhar, ou 
pelo menos provar e mudar, e viver 
de forma ligeira muitas situações de 
vida. Precisamos de ter oportunida-
des para se poder por à prova.

Devemos adquirir competências téc-
nicas, mas também aprender para a 
vida (a relacionarmo-nos, a expres-
sarmo-nos, a conviver, a cuidar-
mo-nos, a cuidar dos outros, etc.). A 
educação para os valores parece fun-
damental e básica para sedimentar 
conhecimentos.
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A partir dos conteúdos gerados nos 
fóruns e da análise de boas práticas 
recolhidas, podemos extrair algumas 
ideias que se enquadram num nível 
macro, ou seja, a nível das políticas 
gerais, desenvolvimento de progra-
mas e leis-quadro de intervenção. São 
linhas de ação onde se apresentam os 
valores e as estratégias de construção 
de melhores dispositivos de ativação e 
emancipação. 

1. Para entender as mudanças so-
ciológicas e o sentido o mundo 
laboral de hoje é preciso analisar 
a questão com recurso a estudos 
interdisciplinares. Para enfrentar 
novas soluções tem que se aceitar 
as alterações e talvez construir de 
outra maneira o edifício sociolabo-
ral. A tendência é que a robotização 
faça reduzir os postos de trabalho, 
embora nasçam novas profissões 
não sabemos se é na mesma me-
dida. A chamada sociedade do la-
zer não pode ser entendida sem 
o trabalho... Vamos ter de refletir 
e experimentar novos modelos: 
alternar tempos de emprego com 
tempos de serviço à comunidade, 
com as necessidades de vida co-
bertas; a partilha de trabalho, uma 
maior participação social... Trata-

se de, institucionalmente, se irem 
delineando novas maneiras de co-
locar a coesão social como pilar 
da construção social quebrando o 
sentimento atual da existência de 
um grupo de pessoas que “sobram” 
(cada vez este grupo é maior). Esta 
primeira pista passa por uma de-
cisão - ou se toma o emprego e a 
emancipação dos Jovens como 
algo instrumental, algo a melhorar 
nos dias de hoje ou se toma esta 
questão como uma prioridade e se 
desenvolvem ações e políticas que 
respondem à situação.

2. Desenvolver programas experi-
mentais em que se possa medir e 
aperfeiçoar metodologias e práti-
cas que podem mais tarde ser uni-
versalizadas. Estas experiências 
deveriam ser aplicadas aos dife-
rentes níveis europeu, nacional e 
local, de forma a poder-se cruzar 
dados e disseminar os modelos bem 
sucedidos. Mas os dados quantita-
tivos e a avaliação não deverá ter 
em conta somente os relacionados 
com a empregabilidade direta, mas 
também com uma ampla gama de 
indicadores ligados ao exercício da 
cidadania. Estes programas devem 
ter um tempo necessário (3 anos) 
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para mostrar os resultados. Muitas 
vezes, programas muito curtos são 
promovidos sem tempo para que 
se possa fazer um trabalho sério.

3. Ter uma lei base Educativa que 
promova um sistema educativo 
mais flexível, com mais possibili-
dades de entradas e saídas, mais 
aberto para o desenvolvimento 
social, interligado, concebido com 
uma visão ampla e não segmenta-
da ... Com propostas mais curtas 
mas bem interligadas de modo a 
que não haja “vazios”. Um siste-
ma educativo em que à educação 
formal se ligue a Educação não 
formal, o mundo do trabalho e a 
iniciativa empresarial.

4. Dedicar recursos a programas de 
formação que se realizem em con-
textos de aprendizagem amplos: 
Que combinem teoria, prática, ex-
perimentação, criação, mobilida-
de, trabalho cooperativo e volun-
tariado. 

5. Pensar não só na oferta de cursos / 
serviços / experiências, mas tam-
bém, naquilo que hoje é pedido, às 
e aos participantes (não só as exi-
gências normativas, mas também 
as contribuições qualitativas).

6. Incentivar a mobilidade, mas não 
só para os iniciados, mas também, 

para a maioria dos jovens. Mobili-
dades mais perto e mais curtas. A 
mobilidade pode ser a chave para 
a ativação. 

7. Pensar em atividades de serviço 
comunitário, com fortes incentivos 
(há até mesmo propostas para o 
tornar obrigatório). A ideia é não só 
pensar sobre o que devemos ofere-
cer aos jovens, mas o que podemos 
solicitar, O que necessitamos deles 
como grupo social. Esta mudan-
ça vai nos ajudar a desenvolver 
políticas mais eficazes, sem tute-
las e sem paternalismos. Pedindo 
aos jovens que façam coisas para 
os outros, que contribuam para a 
sociedade, estamos a ajudá-los a 
construir um lugar no mundo, e a 
favorecer experiências de criação 
de laços sociais e de projetos de 
vida. Além disso, reorientamos os 
valores consumistas que devoram 
serviços e propostas.

8. Incentivar os processos de apren-
dizagem que ensinam competên-
cias para a vida e reduzir os que 
ensinam uma especialização (não 
se sabe como vão ser os empregos 
dentro de 10 anos). Parece mais 
interessante apostar na formação 
de pessoas com competências de 
cooperação, de pensamento criati-
vo, de adaptação e de processos de 
gestão. Temos que confiar que uma 
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educação para os valores é uma 
base muito sólida para a constru-
ção do conhecimento. Faz falta en-
raizar a aprendizagem num senti-
do em princípios e num contexto 
social.

9. Rever o conceito de autoridade. De-
dicar recursos para figuras educa-
tivas de referência para os jovens 
(por exemplo, aprofundar a figura 
do tutor/mentor). São referências 
acessíveis e de proximidade que 
acompanham os percursos vitais.

10. Estas políticas devem ser efectua-
das a nível europeu e a nível nacio-
nal, mas acima de tudo eles devem 
se inscrever na realidade local. Os 
jovens devem se enraizar na sua 
comunidade mais próxima numa 
dinâmica de dar e receber em favor 
do bem comum. Propõe-se que se 
desenvolvam planos locais ligados 
a nível europeu para facilitar os 
intercâmbios, as viagens de ida e 
volta. Será uma Dimensão local 
numa perspectiva global.

11. Não devemos focalizarmo-nos na 
segmentação dos problemas com 
as correspondentes respostas po-
líticas também elas parcelares, 
mas em abordagens mais holís-
ticas. Não serve de muito lançar 
um plano contra o uso de drogas 
ou plano contra a radicalização de 

forma isolada. Nós acreditamos 
que é muito mais eficiente lançar 
um plano ambicioso para promo-
ver a emancipação. Os sintomas 
e problemas são expressões de 
desconforto (há que os trata com 
uma perspectiva ampla). Devemos 
falar de desconforto e quando o 
fazemos, por vezes, encontramos 
soluções mais simples.

12. A abordagem baseada nos Direitos 
Humanos (ou seja, não atender 
tanto aos problemas, sintomas ou 
às carências das pessoas, mas sim 
aos seus direitos) parece-nos um 
modelo de trabalho eficiente. Esta 
abordagem não se trata de decla-
rar os direitos em abstracto. Fala-
mos de concretizar nas políticas e 
nas metodologias esta abordagem: 
pensamos em como aceder aos 
direitos pela positiva (promover) e 
não pela negativa (problemática). 
Neste caso, devemo-nos pergun-
tar - Como podemos promover 
a emancipação dos jovens com 
políticas claras e gerais? em vez 
de - Como podemos evitar que os 
jovens se radicalizem? Estamos 
convencidos de que é mais eficaz 
educar na coexistência e na coo-
peração que sensibilizar contra o 
racismo e a xenofobia.
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Com as contribuições dos partici-
pantes no projeto YouthLab desta-
camos aqui as principais propostas 
a um nível mais prático, de forma a 
apresentar sobretudo os princípios 
metodológicos e as respectivas abor-
dagens. Não são mais que as táticas e 
as atividades socioeducativas neces-
sárias para implementar a ativação e 
a emancipação juvenil. Podem se ver 
algumas referências práticas na lista 
dos projetos no final do texto.

1. Os programas não devem ser dirigi-
dos a um público alvo específico (por 
exemplo, jovens em risco de exclu-
são, ou qualquer outra forma de seg-
mentação). Apesar de serem uma 
prioridade, não podemos promover 
a estigmatização e o agrupamento 
de pessoas “demasiado parecidas”. 
As atividades devem ser abordadas 
de forma a promover a mistura so-
cial, e numa perspectiva generalista. 
Para ter sucesso com estes “gru-
pos” devemos desenhar projetos 
mais abertos. O que fazemos, tanto 
deve funcionar numa situação social 
mais difícil como a presente como 
numa sociedade equilibrada. Estes 
projetos de emancipação também 
deveriam funcionar num mundo de 
pleno emprego.

2. Haverá que abandonar as ações 
dirigidas a preencher, a resolver, a 
cobrir, a compensar e apostar cla-
ramente, no modelo da abordagem 
baseado no respeito pelos Direitos 
Humanos. Cada indivíduo tem di-
reitos mas cabe a todos o dever de 
ajudarem os outros a exercê-los 
incluindo os jovens. Assim, deixa-
mos os sintomas (e sua culpabiliza-
ção individual associada) e vamos 
construir programas com mais im-
pacto na sociedade. O objetivo não é 
o emprego ou a formação (isto são 
meios), mas sim, o desenvolvimento 
da cidadania. O desafio é conseguir 
isso em um novo contexto social (no 
passado a “existência/identidade” 
eram dadas pelo trabalho, com as 
suas lutas, as suas classes, a sua 
identidade... talvez agora as formas 
tenham que ser outras).

3. Embora falemos de emprego, nós 
pensamos que a chave é desenvol-
ver projetos que eduquem para a 
participação social. Existem cada 
vez mais programas educativos 
que trabalham o pensamento crí-
tico, que fazem experienciar a to-
mada de decisões e que tentam 
colocar os decisores políticos e os 
jovens em contacto.

#07 PISTAS METODOLÓGICAS: 
ABORDAGENS E MÉTODOS
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4. Podemos mudar a ordem dos fa-
tores. Em vez de construir uma 
formação e uma “promessa”, va-
mos começar por experiências de 
emprego direto. Dessa maneira, 
muitos mecanismos individuais 
são desbloqueados, e sobretudo 
começa-se a construir um senti-
do de formação sobre algo mais 
consistente do que uma mera pro-
messa. Além disso, desmistifica-se 
o emprego e pode favorecer o re-
torno ao sistema educativo de al-
gumas pessoas. Em qualquer caso, 
a partir de experiências concretas 
(de emprego remunerado ou de 
serviço comunitário de alta inten-
sidade como o voluntário) podem 
desenharem-se e projetarem-se 
percursos formativos mais especí-
ficos. A partir de uma nova motiva-
ção, é criada uma nova dinâmica. 

5. Nós não devemos só oferecer 
apoios, coisas ou serviços. Os pro-
jetos que desenvolveremos devem 
pedir a ajuda às e aos jovens, e 
incluir a dimensão de serviço e 
de solidariedade. Além de ser o 
caminho mais curto para “perten-
cer”, sabemos que se aprendem 
competências e conhecimentos de 
forma mais eficaz. Nós verificamos 
que muitas práticas funcionam 
melhor quando as pessoas se sen-
tem necessárias e úteis. Em vez de 

pensar sobre o que dar aos jovens, 
devemos pensar mais sobre o que 
podemos pedir a eles. É isso que 
pode mudar a linguagem dos nos-
sos dispositivos de ação.

6. Aprendemos participando, as-
sumindo responsabilidades em 
contextos “protegidos”: um proje-
to socioeducativo é um contexto 
real, mas acompanhado, em que 
os exercícios de cidadania “jogam-
se” e treinam-se, e com eles se vai 
crescendo. Propomos ver assim 
os projetos, não como ofertas mas 
como contextos. Trata-se de criar 
contextos, cenários, lugares sim-
bólicos, lugares reais para parti-
cipar.

7. Devemos projetar processos sedi-
mentares e não processos lineares, 
quer dizer, vamos acumular expe-
riências e conhecimentos, vamos 
desenhar “círculos” que devem es-
tar relacionados com experiências 
de ação e de trabalho direto e com 
experiências de serviços à comu-
nidade, a reflexões e a módulos de 
formação e ainda a mobilidades 
(viagens).

8. O que importa não é o tipo de ati-
vidade, mas sim o contexto que 
geramos, e o sentido que damos ao 
projeto. 
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9. A abordagem intergeracional é a 
chave para uma prática emanci-
patória. Devemos aprender com os 
mais velhos e reduzir os precon-
ceitos sobre os / e nos jovens. Colo-
cá-los em contato - Solidarizá-los. 
E partindo deste contato podem-se 
produzir reflexões que coloquem 
em paralelo a difícil situação atual 
com as dificuldades do passado.

10. Parece interessante encarar a 
perspectiva de género. Por um 
lado, à que atender às necessidades 
específicas das mulheres jovens 
(existem projetos que precisam de 
se realizar com um grupo homogé-
neo de mulheres) e ter sempre em 
conta a questão da igualdade de 
género. Por outro lado, especial-
mente para muitos jovens do sexo 
masculino, parece ser necessário 
para cada um (re)conectá-lo com 
o seu pai e com os papéis paternos. 
Projetos que restabeleçam essas 
relações e que contem com ho-
mens (que estão, muitas vezes, au-
sentes, apagados ou representam 
modelos muito negativos que não 
ajudam em nada a emancipação) 
são muito necessários. As relações 
intergeracionais passam também 
por esta  perspectiva de género. 

11. Desenvolver atividades em que 
haja trabalho em equipe e em que 
se partilhem as responsabilidades.

12. Proporcionar espaços para desen-
volver experiências. Não só para as 
fazer, o ativismo em si próprio não 
é positivo, não serve de nada acu-
mular atividades se não se refletir 
sobre elas. Para isso, à que criar 
tempos  e hábitos de análise sobre 
as vivências durante as experiên-
cias.

13. Um projeto tem vários itinerários 
interligados. Trata-se de imprimir 
movimento aos processos indivi-
duais de acordo com os ritmos de 
cada um. Criam-se contextos em 
que o espaço e o tempo se estrei-
tam e se tornam mais intensos. 
Têm que ser processos curtos e fle-
xíveis, onde se pode entrar e sair, e 
quando estamos em atividade ele-
vamos a exigência. É positivo tam-
bém não construir dispositivos “ao 
serviço dos jovens” (embora eles o 
estejam), mas pedirmos aos jovens 
para que eles deem algo, porque “a 
sociedade precisa deles”...

14. Incluir nas avaliações os aspectos 
subjetivos dos participantes, mas 
também o que as famílias e outros 
referentes da comunidade vêm. 
É necessário avaliar melhor quer 
quantitativa quer qualitativamente 
os dispositivos de ativação juvenil. 
Tem que se ter tempo para compa-
rar os dados, analisar as trajetórias 
e analisar o que as e os jovens  di-
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zem e sentem,  assim como, o que 
sentem todos aqueles com quem os 
jovens se relacionam.

15. Já não há uma carreira, um cami-
nho, mas sim o que se prevê são 
muitas vidas numa vida... Temos 
que nos preparar para essa incer-
teza e para o exercício diário de 
dar  sentido ao que se é e ao que 
se faz com os outros. Capacidade 
de adaptação, de se relacionar... há 
que programar experiências di-
versas, multifacetadas e únicas: de 
trabalho, de serviço, de convívio, 
de lazer, de cultura, de desporto, 
de mobilidades... Diferentes ex-
periências conectadas entre elas. 
Temos que promover dispositivos 
em forma de pontes, ligações... O 
importante é atravessar um tempo 
de transição, viver as mudanças, 
abrir horizontes, suscitar voca-
ções, descobrir novos talentos e 
desejos. E, sobretudo, confiar nas 
pessoas, confiar nas suas possibi-
lidades e capacidades. Esta con-
fiança é a base de toda a relação 
socioeducativa e de toda a apren-
dizagem.

16. Deve-se evitar os encaminha-
mentos profissionais. Muitas ve-
zes, existem recursos para estes 
encaminhamentos que não são 
aproveitados porque as pessoas a 
encaminhar não participam. Es-

tes dispositivos geralmente estão 
vocacionados para um perfil de 
pessoas baseado nos problemas 
que têm. E, claro, ninguém gosta 
de estar em lugares para pessoas 
com problemas... Temos de estar 
mais atentos à imagem social e au-
toimagem, porque é, muitas vezes, 
isso que faz toda a diferença. A difi-
culdade está, muitas vezes, em que 
os jovens se acerquem e decidam 
participar. Temos que construir 
sistemas de difusão de programas 
abertos e eficazes que façam que 
os jovens se inscrevam por si mes-
mos. Se encaminhamos, o desejo 
é colocado no aspecto profissio-
nal ou familiar e não no do jovem. 
Devemos promover programas 
em que os jovens tenham desejo 
em participar para que consigam 
construir um sentido que lhe per-
mitirá inscreverem-se, tentarem e 
moverem-se. Se todo o processo, se 
todo as diligências forem feitas por 
adultos, os jovens não têm margem 
de manobra e o seu desejo “asfixia-
se”. Este acesso aos dispositivos 
para os jovens é uma das princi-
pais peças chave dos projetos de 
ativação. Se o acesso é voluntário 
e baseado num sentido pessoal 
(através de entrevistas prévias, 
testes, pequenas propostas, objeti-
vos básicos) e sem prometer coisas 
impossíveis, o sucesso do projeto 
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é quase garantido. Devemos gerar 
expectativas realistas, de forma 
equilibrada e honesta. E isso, pas-
sa, às vezes, por confiar, saber es-
perar, e seguir em frente mesmo 
quando não se preencheram todas 
as etapas. Se tudo correr bem, eles 
vão começar a aproximar-se e fun-
cionará o meio de comunicação 
eficaz do “boca a orelha”.

17. Em qualquer destes projeto, a re-
lação deve ser baseada a partir 
das atividades (dos compromis-
sos assumidos pelas partes: pro-
gramação, trabalho, ação...) e não 
baseada nos problemas de jovens 
ou nos seus defeitos, ou ainda em 
informações que recolhemos não 
nas informações geradas na rela-
ção que a implementação do proje-
to permite. Quando o jovem chega 
ao projeto chega alguém “novo”, 
o nosso olhar sobre ele deve estar 
vazio das expectativas, é um jovem 
que vem fazer uma atividade... a 
partir daí vamos construindo uma 
relação nova. Se temos demasiada 
informação, acerca do jovem re-
produzimos um circuito de expec-
tativas e não haverá mudanças.
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Para realizar esta mudança, lançamos 
aqui alguns elementos que considera-
mos importantes para as pessoas que 
dinamizam processos de ativação de 
juvenil. 

* Qualquer tema serve para dina-
mizar um processo de ativação (o 
ambiente, a cultura, as artes, o des-
porto, ...). Os temas são importan-
tes mas mais importante é a forma 
como os tratamos e usamos. Melhor 
será ainda se os temas estão rela-
cionadas com os desafios do nosso 
tempo (o da ecologia, da coesão, da 
diversidade cultural, da tecnologia, 
da arte ...).

* É positivo que os educadores da 
juventude, para além das compe-
tências sociais e educativas tenham 
outros conhecimentos e interesses 
variados (culturais, desportivos, 
técnicos...). Se nos quisermos rela-

cionar a partir dos temas e não dos 
problemas, devemos ser capazes 
de fazer outras coisas. As equipas 
vão funcionar melhor quanto mais 
conhecimentos adicionais e diver-
sificados tiverem.

* A formação deve aprofundar aspec-
tos relacionais (níveis individuais 
e coletivas) mas também aborda-
gens baseadas na comunidade. Tão 
importante como a relação que se 
estabelece com o jovem é a capaci-
dade que temos de o conectar com 
as pessoas que estão em seu redor. 
Se formos muito carismáticos e 
importantes mas não conseguimos 
que o jovem multiplique as suas re-
ferências, teremos fracassado.

* As experiências de vida de educa-
doras e educadores são fundamen-
tais. Convém que tenham viajado 
(mobilidades), que tenham feito tra-

#08 BAGAGEM
PARA MUDAR 
ALGUMAS COISAS: 
FORMAÇÃO E ATITUDES 
DAS EQUIPAS EDUCATIVAS
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balhos diferentes, atividades vo-
luntárias ou de participação social 
ou cultural, que tenham “vivido” a 
busca de sentido numa dinâmica de 
testando e avançando. Não parecem 
muito interessantes os perfis que 
sejam muito lineares, sem múltiplos 
percursos de vida. Consideramos 
que é tão importante ter essas ex-
periências de vida como ter obtido 
diplomas técnicos.

* Há olhos que olham a realidade e 
não a veem. Sabemos que para ver 
temos que educar o olhar. O que 
há para ver é o que é geralmen-
te invisível ou não se quer ver: As 
desigualdades, as rupturas, as ne-
cessidade, o abandono, a margina-
lização / a pobreza, o sofrimento. 
Sem esta visão, não há esperança 
de humanização. Como disse Mar-
dones (2002), sem a comoção de 
perceber a diferença não podemos 
aspirar a despertar o espírito crítico 
em relação àquilo que nos ofere-
cem. Pode-se e deve-se começar a 
ver as diferenças dentro da própria 
cidade ou vila e depois avançar em 
considerações sobre os meandros 
da nossa sociedade. Ver para sentir 
o que não deve continuar.
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Podemos concluir que, acima de tudo, 
devemos mudar as abordagens. Te-
mos uma boa infraestrutura de pro-
gramas, equipamentos e métodos, 
mas é necessário conceptualizá-los de 
outra maneira de forma a passarem 
de “ilhas” a uma estratégia comum.

Confrontado com o mal-estar atual 
devemos ser positivos e pró-ativos, 
desenvolver experiências e medi-las e 
ter ambições nas alternativas.

Antes de pensar sobre os métodos, 
devemos assumir o compromisso po-
lítico e profissional de que a emanci-
pação dos jovens é uma prioridade 
(não uma consequência de outras po-
líticas). Isso vai exigir que se mude al-
gumas práticas e criar outras novas. 
Mas é a aposta na emancipação que 
fará com que as coisas melhorem.

Temos de oferecer aos jovens alter-
nativas e ao mesmo tempo pedir-lhes 
ajuda. Sem paternalismos, conside-
rando-os úteis e cidadãos.

Quem sabe haverá que simplificar 
toda a rede educativa e de trabalho 
com a juventude. Talvez hajam mui-
tas atividades que inundam o desejo. 
Na nossa lógica consumista criamos e 
consumimos serviços. Deve-se exer-

cer a cidadania, combinando serviços 
e participação real, gerando oportuni-
dades e circuitos, ritos de passagem, 
reconstruindo uma ideia da juventude 
como um período que termina (hoje 
em dia parece um período que não 
acaba).

Devemos avançar para esta nova 
abordagem com o máximo de pers-
pectivas. Basta de fazer subpolíticas 
que afinal de contas visam sempre as 
mesmas pessoas. Precisamos de to-
dos os recursos (que são muitos por 
agora) articulados e dirigidos ao mes-
mo objectivo (a emancipação e a cida-
dania). A educação formal, a educação 
não-formal, o mundo do trabalho, a 
educação popular devem combinar-
se de outra maneira, apoiando-se mu-
tuamente e interagindo a partir das 
suas diferenças. Na atualidade estes 
campos caminham em linhas parale-
las que raramente se tocam (e quando 
o fazem, muitas vezes surgem con-
flitos). Propomos expandir a visão e 
considerar um único sistema educati-
vo formado por uma grande varieda-
de de dispositivos e métodos.

Quando sentamos à mesma mesa os 
diferentes agentes para dialogar sur-
gem muitas ideias e confluências. A 

#09 PONTOS
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ênfase deve ser colocada nestes pon-
tos de contacto, mas sem preconcei-
tos e com dinâmicas de criação livre.

Existem muitas metodologias interes-
santes. Mas a nós nos interessa-nos 
sobretudo as dos valores e dos prin-
cípios educativos. O sentido da edu-
cação, os porquês? e os para quês? 
de um trabalho de acompanhamento 
para a emancipação dos jovens, são 
as perguntas que devem ser respon-
didas. A partir daí, servindo-nos da 
heterodoxia e da investigação-ação, 
iremos fazendo com projetos e ativi-
dades, um caminho que valerá a pena 
percorrer
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1. Preventive and low-threshold 
activity in the habitation 
communities
mladezulice.sk

2. Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum (BDC)
www.dobrovolnictvoba.sk

3. Student Simulation Saturdays
www.pdcs.sk/sk/

4. Kaspian Project-streetwork in 
skatepark
kaspian.sk/en

5. Educational Program in 
Community Centre Kopčany
ulita.eu.sk

6. KomPrax IUVENTA
www.iuventa.sk/en/IUVENTA/
Slovak-youth-iustitute-short-
introduction.alej

7. Support of Education Program
www.peopleinneed.sk

8. Service de médiation familiale 
de la CAF
www.caf.fr/ma-caf/caf-du-pays-
basque-et-du-seignanx/offre-de-
service/enfance-et-jeunesse

9. BIJ Hendaye
ville.hendaye.com/?page_
id=619&lang=eu

10. MSD St Jean de Luz-Hendaye
www.le64.fr/solidarite.html

11. PIJ Urrugne
www.urrugne.fr/fr/la-mairie/
animation-jeunesse/espace-
jeunes.html

12. Mission Avenir Jeunes
www.missionlocale-paysbasque.
org

13. Foyer Jeunes Travailleurs
www.fjtcotebasque.com

14. Centre de formation
www.cemea-aquitaine.fr

15. Mamboko na mamboko
mamboko.fr/wordpress2

16. USCP Futsal Chataigneraie
pessac-chataigneraie-futsal.
footeo.com

17. FSGT 
fsgt33.fr/comite-sportive-et-
gymnique-de-pessac.html

18. Mission Locale Pessac
www.pessac.fr/emploi-et-
insertion.html

19. Club de Prévention Spécialisée 
Action Jeunesse de Pessac 
annuaire.action-sociale.
org/?p=action-jeunesse--pessac-
330783598&details=caracteristiques
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20. Bati Action 
www.iae-aquitaine.org/l-iae-
en-aquitaine/47-annuaire-des-
structures-de-l-iae/54-bati-
action.html

21. Ussap Boxe
ussapboxe.portailasso.pessac.
fr/1699-presentation.html

22. Programa Activación Juvenil 
y Emancipación- Asociación 
Navarra Nuevo Futuro
www.espaciokrea.org 
www.nuevo-futuro.org

23. Escuela Taller Ilundain
www.fundacion-ilundain.com/
pre-laboral

24. Acción contra el Hambre-Vives
www.accioncontraelhambre.org/
es/programa-vives-emplea

25. Proyecto Lanzaderas
www.lanzaderasdeempleo.es

26. Curso Puente - Puente La Reina 
- Padres Reparadores
www.scjpuente.edu.es

27. Movimiento scout
www.scout.org

28. Think Young
www.thinkyoung.eu

29. L@T Pamplona
lytpamplona.com/que-es

30. Asociación GRUP EIRENE
grupeirene.org

31. Colectivo CALA
www.nodo50.org/cala

32. Asociación educativa 
BARBIANA
www.aebarbiana.org

33. Red Creando Futuro
redasociativa.org/
creandofuturo/

34. Transpirenaica Social y 
Solidaria 
transpirenaicasocialysolidaria.
wordpress.com

35. Proyecto Hausturak/Rupturas-
HeziZerb elkartea 
www.hausturak.net

36. Fundación Formació i Treball 
www.formacioitreball.org

37. GAM
gampau.fr/ateliers-2

38. ConArte
conarteinternacional.net 
www.catedraunesco.com
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39. Proyecto Empresa- Gaztetxe 
Estella-Lizarra
lizarrakogaztetxea.wordpress.com 
es-es.facebook.com/
uztaldilizarra

40. Programa Aprendizaje y 
Servicio
aprendizajeservicio.net

41. Educar para emprender
educarparaemprender2014.
blogspot.com.es

42. Proyecto Ventana a la 
diversidad
www.abrituventana.org

43. Proyecto Increalab
www.iripaz.org

44. Proyecto Métodos innovadores 
para jóvenes en riesgo. Circo 
social y empleabilidad
www.youtube.com/
watch?v=UTDIx-iXOt8

45. Txirrindak - Empleo joven
prebentzio.com

46. Donosti Cup - Hondar Kirolak
prebentzio.com

47. Jóvenes dinamizadores - Ikas 
Jolas
prebentzio.com

48. Servicio de limpieza del litoral
www.hondarribia.org 

49. Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea 
bettigotti.com

50. Esme Junior empresa de Deusto 
Business School
www.esmejunior.com

51. Albaola La Factoría Marítima 
Vasca - Albaola Itsas Kultur 
Faktoria
www.albaola.com/es

52. “12Nubes”
12nubes.kalezkalevg.org

53. Saregune. Desarrollo comunitario 
del casco viejo de Vitoria-Gasteiz a 
través de las TIC´s
www.saregune.net

54. Proyecto comunitario-
socioeducativo de revitalización 
social del Casco Viejo de Vitoria-
Gasteiz desde el favorecimiento 
de la convivencia
blog.goian.org/es

55. PISEC (Programa de 
Intervención Socio-Educativa 
Co/curricular)
kokuk.org/pisec-2

56. Programa integral de 
cualificación y empleo juvenil 
(PICE)
www.camara.es/formacion-y-
empleo/programa-integral-de-
cualificacion-y-empleo
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57. Brigadas de la Brotxa 
www.muralismopublico.com/p/
es/participar/trabaja-con-el-
imvg/brigadas-de-la-brotxa.php

58. La cocina, incubator kitchen 
www.lacocinasf.org

59. The Bread Project
www.breadproject.org

60. Renassance
www.rencenter.org

61. Incubator of ideas
mladezulice.sk

62. Câmara Municipal da Amadora 
- Centro para a Qualificação e o 
Ensino Profissional (CQEP)
www.cm-amadora.pt/noticias-
educa/1512-cqep-amadora-
inaugurado

63. Associação Moinho da 
Juventude 
www.moinhodajuventude.pt

64. Design Advanced Ressources
designadvancedresources.org

65. CEERDL (Centro de Educação 
Especial Rainha Dona Leonor)
ceerdl.org

66. CENCAL (Centro de Formação 
Profissional para a Indústria 
Cerâmica) 
www.cencal.pt

67. Agrupamento das Escolas 
Rafael Bordalo Pinheiro
aerbp.pt/cqep

68. Colab- Espaço de trabalho 
colaborativo. (Grupo Público)
www.facebook.com/groups/
colab.obidos.friends/?fref=ts

69. Jovens Voluntários das Gaeiras 
(JVG)
www.facebook.com/jvgaeiras

70. Parque Tecnológico de Óbidos 
(PTO)
www.pt-obidos.com

71. Escola Técnica e Empresarial 
do Oeste (ETEO)
www.eteo-apepo.com

72. LANDU para la inclusión social 
y laboral
www.irsearaba.org

73. Proyecto Actúa
actua.social

74. Iniciación al empleo. 
FUNDACIÓ PRIVADA JOVENT
www.lleida.com/content/
fundacio-privada-jovent 
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Petra Hricová - Ivan Vyskocil - Zuzana 
Sidorová - Terezia Horniaková - 
Dominika Benková - Jakub Januska - 
Mária Milanová - Nina Thrisová - Monika 
Gregussová - Monika Jurtkova - Jana 
Almanová - Alena Faraguldvá - Elena 
Ondrusková - Irena Vitálosová - Vladimir 
Labath - Martin Ludei - Martian Deran 
- Katarina Bzaboová - Ladimav Vaska - 
Jana Pruzinská - Karina Andrášiková 
- Peter Kulifaj - Puri Zabalza - Félix 
López de Dicastillo - Maite Saénz Barco 
- Pedro Yanguas -Elena Fernández - 
Idoya Conrucelay - Marcos Catalán - 
Alberto Ruiz - Silvia Enrique - Patricia 
Cueva - Jorge Crespo - Ana Arnedillo 
- Jesús Gallego - Eduardo García - Pablo 
Escurra - Fco. Javier Yoldy - Carmen 
Martínez - Tania Osés - Javier Ilundain 
Villanueva -Idoia Garate - Montxo Oroz 
- César Asiain Erro - Regina Garcia - 
Garbiñe Bueno - María Díaz de Rada - 
Ioseba Guillermo - Maud Roussel - Joseba 
Amigorena - Esther Lasarte - Maite 
Iriso - Sergio Gil - Eduardo Sanz - Stella 
Hermoso - Patxi San Nicolás - Jon Diez - 
Iñaki Goikoetxea - Pili Azpeitia - Martín 
Arregui - Maider Lucas - Libe Garmendia 
- Irati Amunarriz - Ekiñe Echarte - Oiane 
Arrojo Saenz - Amaia de la Fuente - 
Olatz Urgoiti - Maite Arandia - Felisa 

Arbizu - Karmele Artetxe - Aintzane 
Cabo - Laura Simón - María Jesús Calavia 
- Laura Mintegi - Nagore García - Iván 
Iparraguirre - Asier Zamorano - José Luis 
Fernández - Fernando Consuegra - Urtzi 
Ostolozaga - Julen - Amaia Zubieta - 
Endika Sotolaza - Fabio González - Xabier 
Txopitea - Ignacio Fariña - Alex - Luismi 
Porto - Javier Prado - Pilar Ruiz - Julia 
Urtasun - Elena Vizcay - Ana Otamendi 
- Véronique Larre - Pantxika Laxague - 
Philippe Roux - Yvon Sombodey - Aguebet 
Chems Nassim - Iván Basogaray - Loly 
Rodríguez - Lorenzo Martínez - Fatima 
Ferreira - Helder Luis Santos - Inés 
Santos Mariano - Michel Besset - Ana 
Echandi - Felipe Cabrerizo - Iker Zaballa 
- Simplice Dalberto - Chakir Fadil - Estera 
Koverova - Ivana Jurkovicòvá - Peter 
Lenco - Dina Aleixo - Eva Kóstálová - 
David Maeztu - María Razquin - Javier 
Garaizar - Sergio Jimenez - Teresa 
Gastón - Verónica Werckmeister - 
Txema Ruíz de Apodaca - Catherine 
Astudillo - Oskar Fernandez - Agurtzane 
García Izurrategui - Nagore Alonso 
Corcuera - Laura Pérez - Amaia Elorza 
- Unai Lizaranzu - Mamadou Alimou 
- Camilo Chica - Wafae Sliten - Blanca 
Luzuriaga - Patricia Pereiro - Eduardo 
Rodriguez - Jon Gayarre - Luis Salazar - ...

#11 ALGUNS
DOS PARTICIPANTES 
NO YOUTHLAB: OBRIGADO
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NAVARRA NUEVO FUTURO 
ASSOCIATION 

Navarra Nuevo Futuro Association is 
a non-profit organisation that works 
to promote the rights of children and 
young people since 1971 in Navarra 
(Spain). Since its inception, it works 
managing homes for children and 
adolescents with social and/or family 
problems. It also offers a service and 
support for foster and post-adoptive 
families, develops international coop-
eration projects in Latin America and 
promotes social experimentation ini-
tiatives in Navarra. ANNF coordinates 
the Youthlab project and is involved in 
other cross-border initiatives.

www.nuevo-futuro.org

IRSE ARABA

Institute for Social Inclusion, is a pri-
vate non-profit organisation estab-
lished in 1987 which operates mainly 
within the Basque Country (Spain). 
Their activities are aimed at children 
and young people through programs 
of street education, foster homes, day 
centers and educational support in 
the judiciary area. They also promote 
labour integration structures.

www.irsearaba.org

MLÁDEŽ ULICE

Mládež ulice is a civil association in 
the field of social action that manages 
services for children and youth and 
their families in their livelihoods in 
Bratislava (Slovakia). They provides a 
free time activities and social services 
for children, youth and families from 
neighborhood and social disadvan-
taged environment by a streetwork 
and low threshold program. Their 
goals are to help children, youngsters 
and families to improve quality of 
their life in their natural environment.

mladezulice.sk

ULITA

Ulita is a non-profit organisation that 
aims to improve the living conditions 
of children and young people living in 
urban areas in Bratislava (Slovakia). 
It manages the Kopcany Community 
Center with educational activities dur-
ing free time, education at the street 
level and social support. They get lo-
cal people involved in the process and 
they intervene in the public places. 
The team consists of professionals in 
the field of psychology, pedagogy and 
social work.

ulita.eu.sk

#YOUTHACTIVATION
REFLEXÕES E PROPOSTAS SOBRE A CAPACITAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS JOVENS NA EUROPA. YOUTHLAB PROJECT

13 #NOTE ABOUT PARTNERS

#13 NOTE ABOUT PARTNERS

http://www.nuevo-futuro.org
http://www.irsearaba.org
http://mladezulice.sk
http://ulita.eu.sk


50

#YOUTHACTIVATION
REFLEXÕES E PROPOSTAS SOBRE A CAPACITAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS JOVENS NA EUROPA. YOUTHLAB PROJECT
13 #NOTE ABOUT PARTNERS

MUGAZTE ELKARTEA

Mugazte Elkartea is a 1901 association 
that operates in the region of Aqui-
taine-Limousin-Poitou / Charentes 
(France). It was born from a group of 
social activists professionals with ex-
tensive experience, in order to create, 
promote and develop cross-border 
programs for young people. It aims to 
encourage their integration, mobility 
and citizenship. It provides training 
and designs social innovation proj-
ects.

mugazte.blogspot.com.es

ACTION JEUNESSE DE PESSAC

Action Jeunesse de Pessac is an asso-
ciation (Loi 1901) funded by the Con-
seil Général de la Gironde and autho-
rised as and Specialised Prevention 
entity within the territory of Pessac 
(France.) Specialised Prevention is 
part of the policy on children and 
uses the education on the streets as 
the main method of social educational 
work. Due to its proximity to the lives 
of the most fragile people, Specialised 
Prevention is an essential link for sup-
port and social action.

HEZIZERB ELKARTEA

HeziZerb elkartea is located in the 
Basque Country (Spain) and is dedi-
cated to Children and Youth, and since 
1992 has been promoting their rights 
and developing socio-educational 
processes. HeziZerb elkartea man-
ages programs of public ownership 
and promotes their own projects with 
other resources in the field of Social 
Services the services of the Youth and 
non-formal education in general.

www.hezizerb.net

UNIVERSITY OF THE BASQUE 
COUNTRY/EHU.

This public university was founded 
in 1980 and it is now made up 50,000 
people, and accounts for 70% of the 
research carried out in the Basque 
Country and has generated more than 
250,000 graduates in various differ-
ent fields of knowledge. UPV-EHU 
participates in this project through its 
Faculty of Philosophy and Educational 
Sciences (Campus Bizkaia.)

www.ehu.eus/es

http://mugazte.blogspot.com.es
http://www.hezizerb.net
http://www.ehu.eus/es
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KIMMU

Kimmu is an association of university 
students made up of 14 young people 
from the University of Mondragón 
(Basque Country – Spain.) They are 
studying the Entrepreneurial Lead-
ership and Innovation degree which 
was created in Finland and was later 
introduced in Spain by the Mondra-Mondra-
gon Team Academy (MTA). They fol- Team Academy (MTA). They fol-
low a learning model based on the 
methodology “learning by doing.”

www.kimmu.org

CAI

CAI is a Portuguese NGO established 
to fight poverty and to promote social 
inclusion through research-action 
initiatives, social participation, and 
education on the street. It also pro-
vides training and system impact as-
sessment of programs for the most 
vulnerable populations.
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Os parceiros do projeto YouthLab - Diálogo sobre a ativação da juvenil, abor-
dam a questão da emancipação juvenil como um elemento central no desenvolvi-
mento da sociedade moderna. Além da atual crise económica, as mudanças socio-
lógicas e culturais que ocorrem no mundo forçam-nos a questionar as políticas e 
os itinerários atuais de formação e de emprego para jovens. Precisamos de novas 
fórmulas, não só para promover o emprego dos jovens, mas também para promo-
ver o desenvolvimento pleno da cidadania e da juventude. Necessitamos de novas 
perspectivas sobre o triângulo - juventude / emprego / formação e valorizar as 
metodologias de educação não formal de maneira a enriquecer os dispositivos 
existentes. Os e as jovens precisam de propostas e contextos que lhes permitam 
enfrentar a sua emancipação, longe de paternalismos e de protecionismos, mas 
com um suporte educativo. Parece que faltam rituais de passagem para a vida 
adulta, experiências de emprego direto, de voluntariado e de mobilidade que 
ajudem a inscrever-se na complexidade desta nova sociedade.
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