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JOB(S)olidarity 
 

 
 
 
 
 

O problema social dos jovens e dos jovens em situação e risco de exclusão social é um problema global, verificado em Águeda, em Portugal, na 

Europa e no Mundo. Este problema tem como consequência direta o défice de competências profissionais, pessoais e sociais, o que não lhes 

permite integrar o mercado de trabalho de forma consciente e adaptável. 

Assim, é necessário fomentar a inclusão social de jovens com menos oportunidades nas diferentes possibilidades e oportunidades europeias e 

dar oportunidades de Emprego a Jovens facilitando a transição para o mercado de trabalho. 

Através do JOB(S)olidarity, as participantes desenvolveram atividades de informação, de consciencialização e de formação dos jovens com menos 

oportunidades com vista à adesão dos mesmos às oportunidades europeias. Com um contexto social dificultado, em que as barreiras e as 

limitações impostas são múltiplas, foi relevante o desenvolvimento de competências e aprendizagens, quer através da partilha de know-how, 

como através da experimentação do mercado de trabalho. Assim, o projeto colmatou problemas e necessidades dos jovens com menos 

oportunidades, sobretudo no eixo da empregabilidade e da inclusão social. 
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Corpo Europeu de Solidariedade 

O Corpo Europeu de Solidariedade (CES) é a nova iniciativa da União Europeia dirigida aos jovens, dando-lhes a oportunidade de fazer 

voluntariado ou de trabalhar em projetos, no próprio país ou no estrangeiro, em benefício de pessoas e comunidades de toda a Europa. Depois 

de se inscreverem, os participantes no Corpo Europeu de Solidariedade podem ser selecionados e convidados a integrar uma vasta gama de 

projetos. Os projetos apoiados pelo Corpo Europeu de Solidariedade podem durar entre dois e doze meses, decorrendo, regra geral, em países 

da União Europeia. Este projeto proporciona às jovens oportunidades de emprego, ajudando-os a melhorar suas competências e experiência, 

facilitando assim a sua empregabilidade e sua transição para o mercado de trabalho. Oferece também aos jovens uma oportunidade única para 

ganhar experiência e fazer um arranque no mercado de trabalho, contribuindo simultaneamente para enfrentar importantes desafios societais. 

Em acréscimo, esta oportunidade dos jovens se inserirem no mercado de trabalho será benéfica para si e para os setores de poder, organismos 

nacionais e locais, organizações não governamentais e empresas nos seus esforços para enfrentar vários desafios. Todos os jovens participantes 

no projeto pertencem ao CES. 

O JOB(S)olidarity é financiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade. 
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Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação 

 
A Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação é a estrutura de missão que pretende assegurar a gestão, em Portugal, do Programa Erasmus+ 

nos domínios da juventude e do desporto, bem como assegurar a gestão e a execução das atividades ainda em vigor do Programa “Juventude 

em Ação”. Coordena ainda a rede de informação Eurodesk em Portugal. A AN Erasmus+ Juventude em Ação apoia Intercâmbios de Jovens, 

Voluntariado Europeu, Formação Internacional, Parcerias Estratégicas e eventos de Diálogo Estruturado. Presta apoio e informação na dimensão 

do Desporto e ao Corpo Europeu de Solidariedade do Erasmus+. 

A Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação apoia o projeto JOB(S)olidarity. 
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Porquê um projeto de estágios e empregos? 

Os empregos e/ou estágios de qualidade são aqueles com acréscimo de valor pessoal e social, que enfatizam o contributo do indivíduo no 

crescimento e desenvolvimento da sociedade, mediante as oportunidades existentes e sempre em coerência com a Lei do Trabalho nacional. O 

projeto foi baseado em contratos escritos que respeitaram os termos e as condições de emprego segundo a lei nacional em vigor. Em Portugal 

são conhecidas as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho por parte dos jovens, os entraves na continuidade dos postos de trabalho e na 

incoerência entre a oferta desenhada e a realidade laboral imposta. Ainda, acrescem as dificuldades para jovens em situação ou em risco de 

exclusão social e em jovens NEET. Para estes jovens, as condições de empregabilidade pioram pela inexistência de orientação e pela sua 

dificuldade em conseguir encontrar oportunidades que permitam o desenvolvimento das suas competências e promover novas aprendizagens. 

Através do Corpo Europeu de Solidariedade, o JOB(S)olidarity veio colmatar uma necessidade de empregabilidade jovem. 
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Objetivos do projeto 

O grande objetivo deste projeto é a inclusão de jovens com menos oportunidades nas diferentes possibilidades e oportunidades europeias. Deste 

modo, pretendemos dar resposta à elevada taxa de jovens em situação e risco de exclusão social e jovens NEET em consequência direta do défice 

de competências profissionais, pessoais e sociais, que não lhes permite a inserção no mercado de trabalho. 

Objetivos a curto prazo: 

1 | Dar oportunidades de Emprego a Jovens facilitando a transição para o mercado de trabalho; 

2 | Capacitação e desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

3 | Criar emprego jovem enquanto se desenvolve desafios societais (inclusão social de jovens, sobretudo os que têm menos oportunidades); 

4 | Promover práticas sociais, culturais e educativas ajustadas às necessidades dos jovens locais; 

5 | Incentivar a atitude empreendedora, criativa e proativa dos jovens; 

6 | Sensibilizar a comunidade para a premência em potenciar atitudes empreendedoras para desenvolvimento da região, nomeadamente a nível 

da inclusão social e do mercado de trabalho. 

7 | Promover os valores sociais europeus, nomeadamente a solidariedade; 

8 | Partilhar boas práticas; 

9 | Promover o reconhecimento das oportunidades da UE; 

 

 

 

 



 

7 
 

Os objetivos a longo prazo são: 

a) Reconhecer o potencial do jovem através do seu desenvolvimento pessoal, profissional e social; 

b) Incentivar o envolvimento de empresas, instituições sociais e públicas nas práticas sociais, culturais e educativas e promover novas 

iniciativas para a inserção dos jovens no mercado de trabalho; 

c) Contribuir para a melhoria das situações NEET; 

d) Contribuir para a melhoria das situações de exclusão social; 

e) Contribuir para a melhoria dos problemas de exclusão e discriminação social. 
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Atividades do projeto 

As atividades do JOB(S)olidarity deram resposta a um conjunto de problemas e de necessidades que são comuns a nível local, nacional e europeu 

e que abarcam uma urgência de intervenção: 

a) Deram resposta aos problemas da exclusão social dos jovens; 

b) Quebraram barreiras na dificuldade de inserção no mercado de trabalho dos jovens; 

c) Colmataram a insuficiente orientação e apoiaram o período de transição; 

d) Dotaram jovens com menos oportunidades de competências e aprendizagens que possibilitaram a sua integração no mercado de trabalho 

e a inclusão social; 

e) Responderam a necessidades de capacitação e de desenvolvimento pessoal e social dos jovens; 

f) Divulgaram as oportunidades existentes a nível europeu, promovendo a adesão e a participação dos jovens, sobretudo aqueles com 

menos oportunidades, nas experiências transnacionais; 

g) Divulgaram a educação não formal como metodologia capaz de desenvolver competências e de 

promover a adoção de novas atitudes; 

h) Desenvolveram o interesse e a motivação dos jovens com menos oportunidades nas dinâmicas 

europeias. 
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Mentoria e formação 
As jovens tiveram oportunidade de ser acompanhadas por uma mentora com a qual partilharam expectativas, geriram o seu mundo interno e 

fizeram dinâmicas de promoção da coesão de grupo e do bem-estar emocional. A supervisão técnica capacitou as jovens para o desenvolvimento, 

implementação e avaliação das atividades e todas as semanas houve um momento privilegiado de reflexão e integração de informação, através 

de uma reunião interna, para promover o crescimento pessoal e profissional das jovens. Além do acompanhamento assíduo em termos de 

capacitação para o planeamento, implementação e avaliação de atividades, ao longo do projeto as jovens tiveram oportunidade de ter workshops 

de diferentes áreas. Técnicas de Juventude, voluntários e jovens fizeram formação sobre o Erasmus+ Juventude em Ação, Corpo Europeu de 

Solidariedade e escrita de projetos. De forma a potencializar a experiência no projeto e desenvolverem competências benéficas tanto para o 

mercado de trabalho, como para a vida pessoal, as jovens participantes do projeto tiveram a oportunidade de frequentar workshops acerca de 

vários programas informáticos, de criação e edição de vídeo, posters e fotografias: Microsoft Office, Canva, Wondershare filmora9, PhotoScape 

X, Fotor e Photoshop online. Também foi realizada uma sessão sobre o Youthpass e as Key Competences. 
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Iniciativas 
Ao longo do projeto as jovens cumpriram com o objetivo de informar, consciencializar e promover a apropriação da Educação Não-Formal (ENF) 

nas iniciativas e nas dinâmicas locais, como forma de complemento às metodologias existentes e de desenvolvimento de competências e de 

aprendizagens nos jovens com menos oportunidades. Desta forma o projeto sensibilizou para o reconhecimento do papel do jovem na construção 

da sociedade europeia, para a importância do seu contributo no crescimento e desenvolvimento de uma sociedade inclusiva, compreensiva, 

solidária e tolerante. Através de dinâmicas de ENF, as jovens participantes deram a conhecer as oportunidades existentes a nível europeu, 

demonstrando o potencial de criação de valor e de geração de impactos da metodologia. 

A grande aposta do projeto foi na divulgação e informação aos jovens, pois pretendeu-se uma extensa e intensa informação dos jovens com 

menos oportunidades e consciencialização para as oportunidades existentes a nível europeu quer no âmbito de desenvolvimento pessoal e 

social, como no âmbito de empregabilidade e de integração laboral. Estas atividades foram diversas, desde informais, a diretas (presenciais) e 

indiretas (redes sociais e meios de comunicação) e visaram promover o conhecimento e o reconhecimento dos jovens face às oportunidades 

existentes e a relação existente com as suas motivações e interesses pessoais. 

Na organização e fora dela, as jovens disseminaram o projeto e partilharam a sua experiência entre pares, junto professores e técnicos de 

diferentes instituições. 

Ao longo do projeto, as jovens experienciaram o dia-a-dia da loja Europa Jovem no Centro de Juventude de Águeda onde tiveram oportunidade 

de fazer atendimento aos jovens. As jovens também fizeram parte da redação de artigos para a Psientífica submeter ao Portal Europeu da 

Juventude (Eurodesk) com os seus voluntários europeus dos projetos VolunteersPoint 2.0 e Águeda Volunteering Land. 
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O booklet foi distribuído em suporte papel e em suporte digital junto de jovens, stakeholders, órgãos locais, nacionais e internacionais, e desta 

forma disseminaram-se resultados e boas práticas. O booklet bilingue revelou-se inclusivo e abarcou uma dimensão internacional, por também 

ter sido entregue às Agências Nacionais Erasmus+ Juventude em Ação. 

As jovens também partilharam as suas experiências e disseminaram oportunidades na área da juventude junto de jovens, especialmente junto 

de jovens com menos oportunidades, nos seguintes momentos específicos: 

1. Dia Internacional do Voluntariado – 73 jovens participaram nas atividades promovidas pelo Centro de Juventude de Águeda na Escola 

Secundária Marques de Castilho. Também foram promovidas oportunidades na área da juventude pelas jovens e o incentivo e valorização 

do voluntariado. A par das jovens, os voluntários do CJA deram o seu testemunho e incentivaram os jovens a participarem em projetos 

Erasmus+ e a inscreverem-se no Corpo Europeu de Solidariedade. 

2. Time to Move (Eurodesk) – As jovens estiveram em escolas do município a disseminar oportunidades na área da Juventude e a dar o seu 

testemunho sobre a experiência num projeto do Corpo Europeu de Solidariedade. Estiveram presentes 313 participantes que receberam 

merchandise provido pela Agência Nacional. 

3. Dia da Europa – Sendo que próprio programa Erasmus+ é um dos benefícios da União Europeia para os jovens, as participantes no projeto 

celebraram o Dia da Europa e disseminaram oportunidades na área da Juventude juntos de jovens aguedenses, partilhando testemunhos 

e distribuindo flyers e merchandise oferecido pela Agência Nacional. 

4. Eleições Europeias – As jovens orientaram e acompanharam os voluntários do CJA numa ação de sensibilização ao voto junto dos jovens 

aguedenses e estudantes da ESTGA – Universidade de Aveiro, partilhando a sua experiência no mundo Erasmus+. Esta ação teve o apoio 

do Ministério da Saúde que fornecer preservativos. 
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5. Intercâmbio de Jovens Together for Diversity – 48 jovens de 8 países diferentes ouviram as jovens a partilhar a sua experiência e ficaram 

motivados a participar. 

6. Atendimento aos jovens na Loja Europa Jovem para disseminar oportunidades na área da juventude. 

7. Participação no Trivial do Futuro, na escola básica Fernando Caldeira que proporcionou aos alunos a oportunidade de contactarem com 

profissionais de várias áreas. 

8. Presença no Dia Aberto da escola básica Fernando Caldeira. 

9. Presença no Dia Aberto da escola secundária Marques Castilho. 

10. Presença no Dia Aberto da escola secundária Adolfo Portela. 

11. Presença no Dia Aberto da escola básica de Valongo do Vouga – onde através de um stand representativo do CJA e através do diálogo 

informal, as jovens partilharam a sua experiência e motivaram os jovens alunos destas escolas a participarem em iniciativas europeias, 

disseminando oportunidades na área da juventude. 

12. Semana Europeia da Juventude 2019. 

13. Partilha online, através da página do Facebook do Centro de Juventude de Águeda, de 49 oportunidades na área da juventude. Esta 

recolha foi efetuada pelas jovens, assim como os posts de disseminação, tendo demonstrado sentido crítico na seleção de informação 

estratégica. 

14. De forma geral, em todas as atividades proporcionadas pelas jovens, foi apresentado o programa e as jovens partilharam a sua vivência. 
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Seminário de apresentação do projeto 

Na Escola Secundária Marques Castilho foi realizado um seminário de apresentação do projeto e formação e sensibilização de jovens com menos 

oportunidades para a temática do emprego jovem. Este foi preparado e implementado sob orientação dos elementos da organização e nele foi 

apresentado o programa Erasmus+, o Corpo Europeu de Solidariedade, o JOB(S)olidarity, os objetivos, as atividades implementadas, os resultados 

e os impactos. Nesta sessão foi potenciado o interesse e a motivação da comunidade nas oportunidades existentes a nível europeu. 
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As aprendizagens 

As jovens participantes adquiriram e desenvolveram muitas competências com a sua experiência de participação neste projeto do Corpo Europeu 

de Solidariedade. No sentido de as suas competências serem reconhecidas, as jovens receberam o seu Youthpass no final do projeto, um 

reconhecimento a nível europeu ao nível da educação não formal. A maioria das aprendizagens do projeto espelham as 8 competências-chave 

do Youthpass: 

a) Competências socias e cívicas 

Estabelecimento de relações, em contextos diversificados, com diferentes objetivos comunicacionais e com os grupos-alvo. 

b) Sentido de iniciativa e empreendedorismo 

Transformação de ideias em projetos viáveis, através da identificação de problemas e necessidades da comunidade e brainstorming de 

possíveis ações. 

c) Comunicação em língua estrangeira 

Desenvolvimento de competências em inglês pelo contacto direto e articulação com os voluntários europeus do Centro de Juventude de 

Águeda. 

d) Aprender a aprender 

Identificação do estilo pessoal de aprendizagem, aprender a lidar com obstáculos à medida que estes vão surgindo e compreender de 

que forma poderá contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

e) Competência matemática e competências básicas de ciência e tecnologia 

Recurso à gestão e raciocínio matemático, que incrementa o uso dos cálculos, lógica e gráficos. 
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f) Competência na língua materna 

Desenvolvimento da forma de expressão de pensamentos, sentimentos e factos através de reflexões individuais acerca do processo de 

aprendizagem. 

g) Competência digital 

Frequência em workshops acerca de vários programas informáticos, de criação e edição de vídeo, posters e fotografias. 

h) Sensibilidade e expressão cultural 

Contacto com a cultura portuguesa, o que se transformou num maior conhecimento crítico sobre a mesma. Conhecimento de outras 

culturas através do contacto com os voluntários europeus da Psientífica e do centro e Juventude de Águeda. 
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Impacto do projeto 

Nos participantes: 

a) Desenvolvimento de competências e experiencia para facilitar a entrada e adaptabilidade no mercado de trabalho; 

b) Integração no Mercado de trabalho; 

c) Desenvolvimento de uma atitude empreendedora, com novas visões e ideias de ações; 

d) Desenvolvimento e melhoria da capacidade de ser autónomo nas funções e tarefas; 

e) Desenvolvimento e aumento do seu conhecimento e experiência que a nível teórico, quer a nível prático; 

f) Maior envolvimento cívico, potencializado a partir da prática de intervenção contextualizada e estruturada em prol do desenvolvimento 

de objetivos sociais concretos. 

 

Nas organizações envolvidas: 

a) Recursos humanos mais qualificados e experientes relativos a gestão de projetos e parcerias; 

b) Recursos humanos mais qualificados e experientes relativos ao desenvolvimento de atividades e atividades no âmbito da juventude; 

c) Sensibilização para os problemas sociais e para as necessidades dos jovens, reajustando as iniciativas com respostas inclusivas eficientes; 

d) Aumento da capacidade de intervenção quer a nível local, quer a nível europeu, fruto de mais experiência de qualidade no 

desenvolvimento de projetos; 

e) Aumento da qualidade de intervenção quer a nível local, quer a nível europeu; 

f) Maior qualidade das ações no domínio da juventude, do social, cultural e educativo, 

g) inovadoras e inclusivas e responsivas aos desafios e necessidades da sociedade; 
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h) Consolidação das organizações nas suas regiões enquanto parceiros sociais de qualidade no domínio da juventude, a nível local, nacional 

e europeu/internacional. 

 

No grupo-alvo: 

a) Aumento da participação em projetos de desenvolvimento profissional, pessoal e social de jovens; 

b) Aumento da participação em projetos de mobilidade; 

c) Desenvolvimento e dinamização de atividades de aprendizagem para jovens; 

d) Adesão a uma formação, emprego ou estágio; 

e) Maior abertura face às oportunidades de formação e emprego na Europa; 

f) Maior interesse no associativismo juvenil e numa participação ativa na construção de soluções para as necessidades das suas 

comunidades; 

g) Desenvolvimento de competências socio pessoais e de tolerância intercultural que permitam assumir uma postura saudável e positiva no 

contacto com a diferença. 
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Testemunhos 

• “Participar no JOB(S)olidarity deu-me a oportunidade de perceber como funciona o dia-a-dia de uma organização, senti que estava no 

mercado de trabalho. Gostei muito das atividades de disseminação porque acredito que os projetos do Corpo Europeu de Solidariedade 

abrem portas ao conhecimento, ao desenvolvimento de competências e a novas vivências que de outra forma não poderia ter.” (Carolina 

Vale, participante no projeto). 
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JOB(S)olidarity 
 

 
 
 

 

 

 

The social problem of young people and young people at risk of social exclusion is a global problem, registered in Águeda, Portugal, Europe and 

the World. This problem has as a direct consequence the deficit of professional, personal and social skills, or what does not allow to integrate 

the labour market in a conscious and adaptable way. 

Thus, it is necessary to promote the social inclusion of young people with fewer opportunities in the different possibilities and opportunities 

available and employment opportunities for young people, facilitating the transition to the labor market. 

Through JOB(S)olidarity, as participants they develop activities of information, awareness and training of young people with fewer opportunities 

in order to adhere to the opportunities offered. With a difficult social context, in which there are multiple barriers and restrictions, the 

development of skills and learning was relevant, consultation through the sharing of know-how, as well as through experimentation in the labor 

market. Thus, the project addressed the problems and requirements of young people with fewer opportunities, especially in terms of 

employability and social inclusion. 
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European Solidarity Corps 

The European Solidarity Corps (CES) is the European Union's new initiative aimed at young people, giving them the opportunity to volunteer or 

work on projects, at home or abroad, for the benefit of people and communities across Europe. After registering, participants in the European 

Solidarity Corps can be selected and invited to join a wide range of projects. Projects supported by the European Solidarity Corps can last between 

two and twelve months, taking place, as a rule, in European Union countries. This project provides young people with job opportunities, helping 

them to improve their skills and experience, thus facilitating their employability and their transition to the labour market. It also offers young 

people a unique opportunity to gain experience and make a start on the labour market, while contributing to facing important societal challenges. 

In addition, this opportunity for young people to enter the labour market will be beneficial for you and the sectors of power, national and local 

bodies, non-governmental organizations and companies in their efforts to face various challenges. All young people participating in the project 

belong to CES. 

JOB(S)olidarity is financed by the European Solidarity Corps. 
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National Erasmus+ Youth in Action Agency 

The National Erasmus+ Youth in Action Agency is the mission structure that aims to ensure the management, in Portugal, of the Erasmus+ 

Program in the fields of youth and sport, as well as to ensure the management and execution of the activities still in force of the “Youth in Action” 

program. Action". He also coordinates the Eurodesk information network in Portugal. AN Erasmus + Youth in Action supports Youth Exchanges, 

European Volunteering, International Training, Strategic Partnerships and Structured Dialogue events. Provides support and information on the 

Sport dimension and the Erasmus + European Solidarity Corps. 

The National Agency Erasmus + Youth in Action supports the JOB(S)olidarity project. 
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Why a project for internships and jobs? 

Quality jobs and/or internships are those with added personal and social value, which emphasize the individual's contribution to the growth and 

development of society, through existing opportunities and always in line with the national Labour Law. The project was based on written 

contracts that respected the terms and conditions of employment according to the national law in force. In Portugal the difficulties of access to 

the job market by young people are known, the obstacles to the continuity of jobs and the inconsistency between the offer designed and the 

imposed labour reality. In addition, there are difficulties for young people in situations or at risk of social exclusion and for young NEET. For these 

young people, employability conditions are worsened by the lack of guidance and their difficulty in finding opportunities to develop their skills 

and promote new learning. Through the European Solidarity Corps, JOB(S)olidarity came to address a need for youthful employability. 
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Objectives of the project 

The main objective of this project is to include young people with fewer opportunities in different European possibilities and opportunities. In 

this way, we intend to respond to the high rate of young people in situation and risk of social exclusion and young NEET as a direct result of the 

deficit in professional, personal and social skills, which does not allow them to enter the labour market. 

Short-term goals: 

1 | Provide Youth Employment Opportunities by facilitating the transition to the labour market; 

2 | Training and development of personal and social skills; 

3 | Create youth employment while developing societal challenges (social inclusion of young people, especially those who have fewer 

opportunities); 

4 | Promote social, cultural and educational practices tailored to the needs of local youth; 

5 | Encourage the entrepreneurial, creative and proactive attitude of young people; 

6 | Sensitize the community to the urge to enhance entrepreneurial attitudes for the development of the region, namely in terms of social 

inclusion and the labour market. 

7 | Promote European social values, including solidarity; 

8 | Share good practices; 

9 | Promote recognition of EU opportunities;  

 

The long-term objectives are: 

a) Recognize the potential of young people through their personal, professional and social development; 
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b) Encourage the involvement of companies, social and public institutions in social, cultural and educational practices and promote new initiatives 

for the insertion of young people in the labour market; 

c) Contribute to the improvement of NEET situations; 

d) Contribute to the improvement of situations of social exclusion; 

e) Contribute to the improvement of problems of social exclusion and discrimination. 
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Project Activities 

JOB(S)olidarity's activities responded to a set of problems and needs that are common at the local, national and European level and which 

encompass an urgent intervention: 

They responded to the problems of social exclusion of young people; 

They broke barriers in the difficulty of insertion in the youth labor market; 

addressed the insufficient orientation and supported the transition period; 

Endowed young people with fewer opportunities for skills and learning that enabled their integration into the labor market and social inclusion; 

Responded to the training and personal and social development needs of young people; 

Disseminated the existing opportunities at European level, promoting the adhesion and participation of young people, especially those with 

fewer opportunities, in transnational experiences; 

They publicized non-formal education as a methodology capable of developing skills and promoting the 

adoption of new attitudes; 

h) Developed the interest and motivation of young people with fewer opportunities in European 

dynamics.  
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Mentoring and training 

The young women had the opportunity to be accompanied by a mentor with whom they shared expectations, managed their internal world and 

made dynamics to promote group cohesion and emotional well-being. Technical supervision enabled young women to develop, implement and 

evaluate activities and every week there was a privileged moment for reflection and integration of information, through an internal meeting, to 

promote the personal and professional growth of young women. In addition to assiduous monitoring in terms of training for planning, 

implementing and evaluating activities, throughout the project, young women had the opportunity to have workshops in different areas. Youth 

technicians, volunteers and young people were trained on Erasmus+ Youth in Action, European Solidarity Corps and project writing. In order to 

enhance the project experience and develop beneficial skills for both the job market and personal life, the young participants in the project had 

the opportunity to attend workshops on various computer programs, video creation and editing, posters and photographs: Microsoft Office, 

Canva, Wondershare filmora9, PhotoScape X, Fotor and Photoshop online. A session on Youthpass and Key Competences was also held. 
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Initiatives 
Throughout the project, the young women fulfilled the objective of informing, raising awareness and promoting the appropriation of Non-Formal 

Education (NFE) in local initiatives and dynamics, as a way to complement existing methodologies and to develop skills and learning in young 

people with fewer opportunities. In this way, the project raised awareness of the role of young people in the construction of European society, 

the importance of their contribution to the growth and development of an inclusive, comprehensive, supportive and tolerant society. Through 

ENF dynamics, the young participants made known the existing opportunities at European level, demonstrating the potential of creating value 

and generating impacts of the methodology. 

The project's main focus was on disseminating and informing young people, as the intention was to provide extensive and intense information 

to young people with fewer opportunities and awareness of existing opportunities at European level, both in terms of personal and social 

development, as well as in terms of employability and labour integration. These activities were diverse, from informal, to direct (in person) and 

indirect (social networks and media) and aimed to promote the knowledge and recognition of young people in the face of existing opportunities 

and the existing relationship with their motivations and personal interests. 

Within and outside the organization, the young women disseminated the project and shared their experience among peers, together with 

teachers and technicians from different institutions. 

Throughout the project, the young women experienced the day-to-day life of the Europa Jovem store at the Youth Center in Águeda where they 

had the opportunity to serve young people. The young women were also part of the writing of articles for Psientífica to submit to the European 

Youth Portal (Eurodesk) with their European volunteers from the VolunteersPoint 2.0 and Águeda Volunteering Land projects.  
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The booklet was distributed on paper and digitally to young people, stakeholders, local, national and international bodies, and in this way; results 

and good practices were disseminated. The bilingual booklet proved to be inclusive and embraced an international dimension, as it was also 

delivered to the National Erasmus+ Youth in Action Agencies. 

Young women also shared their experiences and disseminated opportunities in the youth field among young people, especially among young 

people with fewer opportunities, in the following specific moments: 

International Volunteer Day - 73 young people participated in the activities promoted by the Águeda Youth Center at the Marques de Castilho 

Secondary School. Young women and the encouragement and appreciation of volunteering also promoted opportunities in the youth field. Along 

with the young women, CJA volunteers gave their testimony and encouraged young people to participate in Erasmus+ projects and to enrol in 

the European Solidarity Corps. 

Time to Move (Eurodesk) - The young women were in schools in the municipality to disseminate opportunities in the area of Youth and to give 

their testimony about the experience in a project of the European Solidarity Corps. 313 participants who received merchandise provided by the 

National Agency were present. 

Europe Day - Since the Erasmus + program itself is one of the benefits of the European Union for young people, the participants in the project 

celebrated Europe Day and disseminated opportunities in the Youth area with young Aguedenses, sharing testimonies and distributing flyers and 

merchandise offered by the National Agency. 

European elections - The young women guided and accompanied the CJA volunteers in an action to raise awareness of voting among young 

Aguedenses and students at ESTGA - University of Aveiro, sharing their experience in the Erasmus + world. This action was supported by the 

Ministry of Health to provide condoms.  
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Youth Exchange for Diversity - 48 young people from 8 different countries listened to the young women share their experience and were 

motivated to participate. 

Assistance to young people in the Europa Jovem Store to disseminate opportunities in the youth area. 

Participation in Trivial do Futuro, at Fernando Caldeira basic school, which provided students with the opportunity to contact professionals from 

various areas. 

Presence on the Open Day of the Fernando Caldeira basic school. 

Presence on the Open Day of Marques Castilho secondary school. 

Presence on the Open Day of the secondary school Adolfo Portela. 

Presence in the Open Day of the basic school of Valongo do Vouga - where through a stand representative of CJA and through informal dialogue, 

the young women shared their experience and motivated the young students of these schools to participate in European initiatives, disseminating 

opportunities in youth area. 

European Youth Week 2019. 

Share online, through the Facebook page of the Águeda Youth Center, 49 opportunities in the youth area. The young women, as well as the 

dissemination posts, having demonstrated a critical sense in the selection of strategic information, carried out this collection. 

In general, in all activities provided by the young women, the program was presented and the young women shared their experience.  
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Project presentation Seminar 

At the Marques Castilho Secondary School, a seminar was held to present the project and train and raise awareness among young people with 

fewer opportunities for youth employment. This was prepared and implemented under the guidance of the elements of the organization and it 

included the Erasmus + program, the European Solidarity Corps, the JOB(S)olidarity, the objectives, the activities implemented, the results and 

the impacts. This session boosted the interest and motivation of the community in the opportunities that exist at European level.   
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The learnings 

The young participants acquired and developed many skills with their experience of participating in this project of the European Solidarity Corps. 

In order for their skills to be recognized, young women received their Youthpass at the end of the project, a recognition at European level in 

terms of non-formal education. Most of the project's learnings mirror the 8 key Youthpass competencies: 

a) Social and civic competences 

Establishment of relationships, in diverse contexts, with different communication objectives and with the target groups. 

b) Sense of initiative and entrepreneurship 

Transformation of ideas into viable projects, through the identification of problems and needs of the community and brainstorming of possible 

actions. 

c) Communication in a foreign language 

Development of English skills through direct contact and coordination with European volunteers from the Águeda Youth Center. 

d) Learning to learn 

Identifying the personal learning style, learning to deal with obstacles as they arise and understanding how they can contribute to your personal 

and professional development. 

e) Mathematical competence and basic science and technology skills 

Use of mathematical management and reasoning, which increases the use of calculations, logic and graphics. 

f) Competence in the mother tongue 

Development of the form of expression of thoughts, feelings and facts through individual reflections on the learning process. 
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g) Digital competence 

Frequency in workshops about several computer programs, for creating and editing video, posters and photographs. 

h) Sensitivity and cultural expression 

Contact with Portuguese culture, which has become more critical knowledge about it. Knowledge of other cultures through contact with 

European volunteers from Psientífica and the Águeda Youth Center. 
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Impact of the project 

In the participants: 

a) Development of skills and experience to facilitate entry and adaptability in the labour market; 

b) Integration in the labour market; 

c) Development of an entrepreneurial attitude, with new visions and action ideas; 

d) Development and improvement of the ability to be autonomous in functions and tasks; 

e) Development and increase of their knowledge and experience that at a theoretical level, or at a practical level; 

f) Greater civic involvement, enhanced by the practice of contextualized and structured intervention in favour of the development of 

concrete social objectives. 
 

In the organizations involved: 

a) More qualified and experienced human resources related to project and partnership management; 

b) More qualified and experienced human resources related to the development of activities and activities in the youth field; 

c) Raising awareness of social problems and the needs of young people, readjusting initiatives with efficient inclusive responses; 

d) Increase in the intervention capacity both at local and European level, as a result of more quality experience in project development; 

e) Increase in the quality of intervention both at local and European level; 

f) Higher quality of actions in the field of youth, social, cultural and educational, 

g) innovative and inclusive and responsive to society's challenges and needs; 
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h) Consolidation of organizations in their regions as quality social partners in the youth field, at local, national and European / international 

level. 
 

In the target group: 

a) Increased participation in youth professional, personal and social development projects; 

b) Increased participation in mobility projects; 

c) Development and promotion of learning activities for young people; 

d) Adherence to training, employment or internship; 

e) Greater openness towards training and employment opportunities in Europe; 

f) Greater interest in youth associations and an active participation in building solutions for the needs of their communities; 

g) Development of socio-personal skills and intercultural tolerance that allow a healthy and positive posture in contact with difference. 
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Testimonials 

• “Participating in the JOB(S)olidarity gave me the opportunity to understand how an organization's day-to-day works, I felt I was in the job 

market. I really enjoyed the dissemination activities because I believe that the projects of the European Solidarity Corps open doors to 

knowledge, to the development of skills and to new experiences that I could not have had otherwise.” (Carolina Vale, participant in the 

project). 
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Para mais informações acerca do projeto: 

For further information about the project: 

http://psientifica.org/jobsolidarity/ 


