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A Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação (AN E+ JA) é a estrutura que

pretende assegurar a gestão, em Portugal, do Programa Erasmus+ nos domínios da

juventude, do desporto e do Corpo Europeu de Solidariedade. A AN E+ JA tem como

visão potenciar o impacto do Erasmus+ na capacitação de jovens para o seu futuro, das

organizações e das comunidades, contribuindo de forma decisiva para a diminuição

das desigualdades sociais, a valorização da interculturalidade e da educação não

formal, o desenvolvimento comunitário e a participação na construção democrática da

Europa.

Enquadramento1.
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Job(S)olidarity 2.0 

1.1. A Agência Nacional Erasmus+ Juventude
em Ação

O Corpo Europeu de Solidariedade(CES) é a 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. . Os projetos apoiados pelo Corpo Europeu de Solidariedade podem durar

entre dois e doze meses, decorrendo, regra geral, em países da União Europeia. 

1.2. O Corpo Europeu de Solidariedade

Nesta secção são apresentados dois organismos que apoiaram e financiaram  a

implementação do Job(S)olidarity 2.0. 

https://www.juventude.pt/pt/
https://europa.eu/youth/solidarity_pt


o projeto Jobs(S)olidarity 2.0 surge como

continuidade do projeto o Job(S)olidarity que,

após o sucesso de implementação, foi indicado

como Boa Prática pela própria Agência Nacional

Juventude em Ação à SALTO. 

Como uma organização que tem como principal

público-alvo os jovens, acreditamos que parte

do nosso papel passa por apoiar os jovens que,

por diversos motivos, têm menos oportunidades

e estão em risco de exclusão social, uma

agravante no contexto pandémico que

vivenciamos atualmente.  

Em Portugal, as entraves na continuidade dos

postos de trabalho e a incoerência entre a oferta

e a realidade laboral imposta, continua  a

dificultar o acesso ao mercado de trabalho por

parte dos jovens, especialmente para os  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 dificuldade em conseguir

encontrar oportunidades que permitam o

desenvolvimento das suas competências e

aquisição de novas. Através do Corpo Europeu

de Solidariedade, o JOB(S)olidarity 2.0 veio

colmatar esta necessidade de empregabilidade

jovem, tendo como principal intuito fomentar a

inclusão social dos jovens com menos

oportunidades nas diferentes oportunidades,

tanto a nível nacional, como a nível Europeu, e

dar oportunidade de emprego a jovens

facilitando a sua posterior transição e

integração  no mercado de trabalho. 

 

2. O Projeto
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Criação de oportunidades de

emprego a jovens, facilitando a

transição para o mercado de

trabalho; 

Capacitação e desenvolvimento

de competências pessoais,

sociais e profissionais; 

Incentivo à adoção de

pensamentos e atitudes

empreendedoras, criativas e

proativas; 

Sensibilização da comunidade

para a premência em potenciar

atitudes empreendedoras para

desenvolvimento da região,

nomeadamente a nível da

inclusão social e do mercado de

trabalho, e para o

reconhecimento das

oportunidades da UE;

Promoção dos valores sociais

europeus, nomeadamente a

solidariedade.

1.

2.

3.

4.

5.

2.1. Objetivos

Job(S)olidarity 2.0
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Reconhecimento do potencial

do jovem através do seu

desenvolvimento pessoal, social

e profissional;

Incentivo ao envolvimento de

empresas, instituições sociais e

públicas nas práticas locais e

promoção de novas iniciativas

para a inserção dos jovens no

mercado de trabalho; 

Contribuição para a melhoria

das situações NEET; 

Contribuição para a melhoria

das situações de exclusão social;

Contribuição para a melhoria

dos problemas da discriminação

social, incluindo a

discriminação jovem do

mercado de trabalho.

1.

2.

3.

4.

5.

Para este projeto delinearam-se objetivos a curto e longo prazo, por forma a

que melhores resultados fossem obtidos durante e após a sua implementação. 

Objetivos a curto

prazo

Objetivos a longo

prazo



01

02

03

Formada em Psicologia pela Universidade do Minho,
é  experiente em voluntariado europeu, conceção e
desenvolvimento de projetos sociais, trabalho com
comportamentos de risco, competências
comunicacionais e com certificado de Formação
Pedagógica Inicial de Formadores (CCP).

Formada em Psicologia pela Universidade do
Minho, tem experiência em voluntariado europeu,
atividades de desenvolvimento cognitivo,
estimulação motora e social, dinamização de
atividades e projetos sociais, dinamização de
atividades com jovens, idosos e refugiados.

Daniela Costa

Formada em Psicologia pela Universidade de Aveiro, 
 tem experiência na área das dependências e
comportamentos aditivos, em avaliação e intervenção
cognitiva e psicoeducação, trabalho de
desenvolvimento de competências socio emocionais e
dinamização de atividades de animação sociocultural.

Daniela Martins

3. As participantes
Job(S)olidarity

Ana Mendes

5

Com idades compreendida entre os 18 e os 30 anos, as participantes são
jovens NEET que enfrentam obstáculos económicos pela dificuldade em
encontrar emprego no local de residência.



4. O Acolhimento e a Mentoria
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A sua chegada na organização, e para que a sua integração fosse mais eficaz, as

participantes foram acompanhadas e apoiadas através de uma mentoria que facilitou o

processo de identificação de estilos de aprendizagem, a gestão de expectativas, a

integração e o desenvolvimento de competências. 

A Mentora, parte integrante da organização, facilitou diversos processos, entre eles a

construção do log-book do projeto, onde as participantes registaram experiências,

pensamentos, aprendizagens, entre outros, utilizando diferentes meios de registo como

por exemplo escrita, desenho e pintura, estratégia essencial para acompanhar as

jovens ao longo do processo. 

A supervisão técnica capacitou as jovens para o desenvolvimento, implementação e

avaliação das atividades. Além disto as jovens tivera, também a possibilidade de

participar em diferentes workshops e formações dentro das mais diversas temáticas. A

reflexão foi um momento privilegiado com a mentora, sendo uma oportunidade para

que as jovens  ponderassem sobre os conhecimentos e competências adquiridos ou

utilizados, bem como para revisitarem as suas expetativas e se adaptarem a possíveis

novas situações a que foram expostas. A reflexão, que acontecia semanalmente, tinha

o propósito de promover o crescimento das três participantes, tanto a nível pessoal

como profissional. 

Ao acompanhamento realizado pela mentora e pela supervisão técnica, acresce os das

técnicas de juventude do Centro de Juventude de Águeda (CJA), que partilharam os

seus conhecimentos com as jovens, inclusive na área da Educação Não-Formal  (ENF),

uma ferramenta amplamente utilizada pelo CJA. A introdução à ENF foi importante

para o crescimento das jovens a nível profissional, uma vez que acabaram por lidar

diretamente com a mesma através do trabalho que exerciam no CJA, com a

organização e planeamento de atividades para os jovens. 

Realizavam-se, semanalmente, reuniões com a equipa do CJA, workshops e momentos

informais para o desenvolvimento de competências sobre os conteúdos essências à

execução das suas tarefas. 

1

 A educação não-formal é uma metodologia educativa em que o processo de aprendizagem é facilitado sem

seguimento dos requisitos educativos formais. A educação não-formal é um complemento à educação formal

dos estabelecimentos de ensino. A educação não-formal reconhece as experiências dos indivíduos ao longo da

vida e é um processo de aprendizagem social focado na pessoa em si, podendo ocorrer em qualquer lugar

através de dinâmicas estruturadas, inovadoras e apelativas que remetem para a consecução dos objetivos bem

definidos à priori.

1.



4.1. Visita de planeamento
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Umas das conclusões a que se chegou no projeto antecedente, o Job(S)olidarity, foi à

importância de saber, à priori, o que existe, em que condições, o que é esperado dos

participantes e quais os seus deveres e direitos para que a sua integração seja plena.  

4.2. Starter Week

De 11 a 15 de janeiro de 2021 realizou-se uma semana de integração das jovens na

organização, na equipa e na comunidade. O objetivo das atividades dinamizadas ao

longo da semana foi que, cada uma, compreendesse o seu papel, as suas

responsabilidades e funções já integradas no contexto de trabalho, para reconhecerem

a equipa de trabalho e a forma como poderiam contribuir ao longo da sua jornada.

Sendo jovens de outras regiões, esta semana permitiu também que conhecessem a

comunidade, as suas necessidades e as ações desenvolvidas pelo Centro de Juventude

de Águeda. 

Durante a implementação do projeto

comprovou-se que, a visita de

planeamento, foi uma boa forma de dar

o passo inicial, permitindo não só às

participantes conhecer o lugar em que

trabalhariam e as pessoas com quem

articulariam, como foi possível ajustar as

atividades às necessidades e 

Por forma a acautelar esta necessidade

realizou-se uma visita de planeamento

para o Job(S)olidarity 2.0, que se

demonstrou fundamental para

compreender as motivações e

expetativas das participantes com o

novo desafio que lhes estava a ser

lançado. A visita permitiu igualmente

adequar a intervenção do projeto às suas

necessidades reais. 

expetativas das participantes, gerando um clima de confiança, segurança e cooperação

que promoveu uma melhor integração na organização e, por fim, a obtenção de

resultados positivos no seu desenvolvimento. 



5. Atividades Desenvolvidas

Job(S)olidarity 2.0 
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5.1. Entrevista ao Influencer Camaleaooo

Neste capítulo serão apresentadas, de forma breve, algumas das atividades

desenvolvidas pelas participantes ao longo da implementação do projeto e

de que forma estas se enquadraram no seu processo de crescimento

profissional e pessoal. Destaca-se a importância da ENF no

desenvolvimento destas atividade, sendo uma das ferramentas usadas pelo

CJA e pelas próprias participantes na interação com os jovens para

facilitar o seu processo de aquisição e desenvolvimento de competências.

Após se aperceberam da romantização

que as camadas mais jovens criavam em

volta das figuras públicas que ganhavam

campo no espaço virtual e se

aperceberem do seu interesse em ouvir

as suas partilhas, as participantes

decidiram realizar uma entrevista com

Camaleaooo. 

À data, Camaleaooo, tinha 73.000

seguidores no TikTok e 12.000 no

Instagram, por fazer vídeos com vários

personagens e relacionados com as mais

diversas temáticas. Após a obtenção de

autorização superior, as jovens

elaboraram um plano de ação e

estabeleceram um  contacto com o

tiktoker de modo a preparar a entrevista

que tinha como finalidade desmistificar

a ideia do que é ser TikToker e

influencer nas redes sociais.



Oficina das Emoções: em que sessão sobre autoconsciência e

desenvolvimento da inteligência emocional através do reconhecimento

das emoções. 

Personaliza-te!: Atividade de desenvolvimento de competências

pessoais, como a comunicação assertiva, negociação,

empreendedorismo, criatividade e inovação.

Erasmus+ e CES, o que é isso?: Atividade para jovens e organizações

conhecerem os programas europeus.

Adolescência, a ansiedade em tempos de pandemia: Partilha de

estratégias práticas para controlo de ansiedade.

Durante a quarentena, em 2021, o CJA organizou um ciclo de formações, O

Desconfina a Mente com diversos temas. Neste contexto, as participantes

do JOB(S)olidarity 2.0 foram capacitadas e desafiadas a organizar o evento

online e a facilitarem workshops, como por exemplo:

Job(S)olidarity 2.0 
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5.2. Desconfina a Mente



No Volunteer(S)olidarity: Todos os anos o CJA acolhe voluntários

Europeus, com o objetivo de promover a solidariedade, os valores

europeus e a interculturalidade. Em articulação com os voluntários

presentes à data, as jovens tiveram a oportunidade de se juntar aos

mesmos na conquista dos objetivos do projeto, de promover a sua 

 integração na comunidade, de facilitar o desenvolvimento de

competências, de acompanhar atividade e frequentar aulas de inglês.

No VOGUI: Vocational Guidance based on Non Formal Education:

Uma iniciativa de intervenção comunitária enquadrada no POISE -

Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - em colaboração

com o parceiro social, Câmara Municipal de Águeda, que visa o

trabalho contínuo de competências pessoais e sociais, orientação

vocacional e tomada de decisão em jovens em período de transição,

nomeadamente 9.º e 12.º ano auxiliando na escolha consciente e

informada para que no futuro se tornem profissionais realizados e

cidadãos participativos na sua comunidade. 

Ao longo da implementação do projeto as participantes tiveram a

oportunidade de participar nos diversos projetos dinamizados pelo CJA,

bem como de desenvolver, no terreno e junto do grupo-alvo, atividades que

as capacitaram enquanto técnicas da juventude. 

Dentro dos projetos do CJA intervieram: 

Job(S)olidarity 2.0 
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5.4. Apoio aos projetos do CJA

No âmbito do VOGUI a Daniela Costa,

mais ligada a este projeto, teve a

oportunidade de implementar sessões

nas escolas locais e de pôr em práticas

os seus conhecimentos adquiridos ao

longo da sua formação em  psicologia



No EMOACTION: Emoção em Ação: é um Programa de Intervenção

Comunitária enquadrado no POISE - Programa Operacional Inclusão

Social e Emprego, que visa o desenvolvimento e reforço de competências

emocionais de crianças e jovens, em frequência escolar, através do

desenvolvimento de atividades e dinâmicas, em contexto escolar, baseadas

em metodologias de educação não formal. No EMOACTION, a Daniela

Martins, esteve responsável pela dinamização de sessões junto de crianças

e jovens, sendo também uma oportunidade de colocar em prática os seus

conhecimentos e de adquirir novas competências na área de intervenção

junto de crianças e jovens. 

Job(S)olidarity 2.0 
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No Youth I(T)C: Youth In(tercultural)clusion: O projeto Youth I(T)C, foi

um Training Course (TC),  apoiado e financiado pela Agência Nacional

Erasmus+ Juventude em Ação, que pretendeu atender ao problema social

da dificuldade de inclusão social enfrentada pelos migrantes, refugiados ou

minorias étnicas, provocadas pelo enorme preconceito e desinformação

que existe perante estes grupos.As participantes do Job(S)olidarity 2.0

tiveram a oportunidade de assistir ao TC como participantes não

financiados, assim como coordenar os voluntários CES para a logística do

evento (ex: preparação das salas, coffee breaks, pesquisa de jogos

tradicionais portugueses, etc.).



No Tame: Together Against Minorities Exclusion: O projeto TAME, um

intercâmbio de jovens, apoiado e financiado pela Agência Nacional

Erasmus+ Juventude em Ação, surge na necessidade de promover a

inclusão social de migrantes, refugiados ou minorias étnicas,

provocadas pelo enorme preconceito e desinformação que existe

perante estes grupos. O seu principal intuito foi o de sensibilizar os

jovens e a sociedade para os problemas e os processos de exclusão

social enfrentados por estes grupos. As participantes do

JOB(S)olidarity 2.0 tiveram a oportunidade de elaborar e implementar

as sessões preparatórias com os participantes portugueses, assim

como apoiar na logística, desenvolvimento e implementação de

algumas sessões do intercâmbio, coordenando os voluntários CES

neste sentido.  

Job(S)olidarity 2.0 

12



Atendimento na Loja Europa Jovem do CJA

Time to Move (Eurodesk): As jovens estiveram presentes no RoadShow da

AN E+ JA, em que  disseminaram oportunidades na área da Juventude e

deram o seu testemunho sobre a sua experiência. 

Semana Europeia da Juventude 2021: A Semana Europeia da Juventude, em

2021, realizou-se de dia 23 a 30 de maio e contou com a participação das 3

jovens de formas diversas. Todas elas tiveram a possibilidade de dinamizar,

sessões nas escolas do Município, apresentando as oportunidades existentes

no quadro europeu para a juventude. A Ana Mendes disponibilizou-se,

inclusive, para organizar uma recolha de lixo pelas margens do rio Águeda,

uma vez que a  SEJ tinha como principal preocupação o meio ambiente. 

Através de dinâmicas de ENF, as jovens participantes deram a conhecer as

oportunidades existentes a nível europeu, quer no âmbito âmbito de

desenvolvimento pessoal e social, como no âmbito de empregabilidade e de

integração laboral, demonstrando o potencial de desenvolvimento de

competências, que as mesmas providenciam aos jovens. 

Para a divulgação de informação as jovens realizaram diversas atividades  desde

as informais, a diretas de forma presencial e indiretas através das redes sociais e

meios de comunicação, que visaram a promoção do conhecimento e o

reconhecimento dos jovens face às oportunidades existentes e a relação existente

com as suas motivações e interesses pessoais.

Atividades de divulgação e informação aos jovens:

Job(S)olidarity 2.0 
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5.5. Divulgação e Informação



Partilha online, através da página do Facebook do Centro de Juventude

de Águeda, de 103 oportunidades na área da juventude. Esta recolha foi

efetuada e preparadas pelas jovens. 

Partilha dos seus testemunhos e disseminação dos programas europeus

junto dos participantes dos projetos do CJA.

Job(S)olidarity 2.0 
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O seminário do Job(S)olidarity 2.0 teve dois grandes propósitos: o de

apresentar o projeto, no que consistiu e quais os seus fins, e o de

sensibilizar os jovens com menos oportunidades para a temática do

emprego jovem e as oportunidades disponíveis no contexto europeu. O

seminário foi preparado e implementado pelas participantes, no contexto

local, sob orientação dos elementos da organização. 

Job(S)olidarity 2.0 
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5.6. Job(S)olidarity 2.0: O Seminário

Através desta iniciativa as jovens

facilitaram um novo olhar sobre os

problemas europeus de empregabilidade

jovem e interligaram-no com as 

 possibilidades disponíveis para combater

esta realidade. 

Interrogar, responder e influenciar foi o

mote do Seminário que, pela ação e

contributos dos jovens, influenciou o

pensamento e as ações dos presentes,

formando-os para atitudes

empreendedoras, conscientes e capazes

de potenciar a mudança social. 

O Seminário foi ainda caracterizado pela

promoção da reflexão conjunta, debate e

partilha de opiniões acerca das temáticas

do projeto, promoção da igualdade de

oportunidades e de género, promoção de 

uma linguagem inclusiva e de fácil compreensão e partilha de conteúdos

ajustados à temática e objetivos do projeto. 



Ao longo do projeto monitorizou-se, de

forma a garantir a persecutoriedade dos

objetivos esperados, as atividades

realizadas pelas participantes.  Durante a

monotorização, realizada semanalmente

durante a reunião geral do CJA,  focaram-

se, além dos objetivos do próprio projeto,

os objetivos pessoais de cada participante. 

Durante estas reuniões as jovens

expunham aspetos positivos e negativos

na sua ação, pontos de melhoria, desafios

e contributos, que facilitaram o processo. 

Job(S)olidarity 2.0 
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5.7. Atividades de avaliação

A integração das jovens na reunião interna semanal do staff permitiu-lhes

também ter um papel ativo no processo de tomada de decisão sobre o projeto

e sobre o próprio desenrolar de atividades do CJA, uma vez que os seus

contributos eram tidos em consideração. 

Para além da avaliação/monotorização em grupo, também era realizada, e

registada nos seus log-books, uma reflexão individual no final de cada semana.

Neste momento as participantes eram convidadas a refletir sobre as suas

vitórias, os desafios encontrados na sua ação, tal como sobre os objetivos

definidos e a sua obtenção.   

O processo de avaliação foi focado essencialmente na participação e

envolvimento nas atividades, na contribuição na tomada de decisões e no

apoio à conceção e implementação do projeto e na análise das reflexões

individuais e de grupo, de modo a perceber se o projeto correspondeu às

expectativas. 

No que concerne à relação entre as participantes, a organização e os

stakeholders, a monitorização seguiu o mesmo raciocínio, com o acrescento da

analise à comunicação, à partilha de informação e conteúdos pertinentes e à

análise da disponibilidade para apoio técnico e logístico.



6. Impacto e resultados
do projeto

Job(S)olidarity 2.0
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Competência multilíngue 

Competência pessoal, social e de aprender a aprender

Competência de cidadania

Competência de empreendedorismo

Consciência cultural e competência de expressão

Competência digital

Competência matemática 

Competência de literacia

O impacto do projeto foi medido com base na teoria da mudança. Através dos

diferentes indicadores e metas podemos aferir que os objetivos estabelecidos

anteriormente à sua implementação  (presentes na página 4) foram atingidos

uma vez que, para além da efetiva melhoria de situações de jovens NEET e do

reconhecimento do seu potencial, criou-se a oportunidade de as jovens

integrarem o mercado de trabalho e de desenvolverem as suas competências a

diversos níveis, incluindo as competências-chave presentes no YouthPass: 

Além do desenvolvimento das competências acima referidas, as jovens

relatam um grau de satisfação positivo, possível de aferir a partir do

questionário de satisfação implementado às mesmas. Nas suas palavras o

projeto foi 

Com a presença das jovens na organização, foi também possível a criação de

novos produtos no âmbito dos projetos em que se inseriram, entre eles:

Manual VOGUI agentes,  Manual de Educação Não Formal para professores e

técnicos by VOGUI, Manual de Intervenção Emoaction, Guideline de boas

práticas na gestão de projetos sociais e de voluntariado. 

"uma ótima oportunidade para mostrar o valor dos jovens,
numa altura em que as oportunidades são escassas e os jovens
capazes são deixados de parte. Os conhecimentos adquiridos
no âmbito do trabalho com a juventude e na gestão de
projetos fizeram de mim uma pessoa mais capacitada(...)"



7. Testemunhos

Job(S)olidarity 2.0
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Ana Mendes

“Foi muito gratificante participar neste projeto. Nele, tive a oportunidade

de desenvolver competências ao nível da gestão e implementação de

projetos, assim como planeamento e implementação de sessões com a

metodologia da ENF. Atualmente sinto-me uma profissional mais

competente e confiante, pronta a ingressar no mercado de trabalho.” 

Daniela Costa

De um ponto de vista profissional, a participação no projeto e o apoio às

diversas iniciativas do CJA, como a gestão e implementação da iniciativa

VOGUI, permitiu o meu desenvolvimento, crescimento e capacitação

quer em todas as fases que consubstanciam a gestão e desenvolvimento

de projetos. A nível pessoal, tornou-me mais capaz, mais assertiva,

auxiliou a melhoria das minhas capacidades de gestão de tempo, gestão

de expectativas e trabalho em equipa.

Daniela Martins

Em geral, sinto que a participação no Job(S)olidarity 2.0 foi muito

enriquecedora, quer a nível pessoal, quer profissional e sinto-me agora

mais preparada para integrar o mundo de trabalho, quiçá, nesta área da

juventude. A nível pessoal, o projeto, permitiu que adquirisse um

conjunto de competências interpessoais e relacionais que de certo me

serão valiosas no futuro.  



DESCOBRE MAIS SOBRE O

PROJETO EM:

HTTP://PSIENTIFICA.ORG/JOBS

OLIDARITY-2-0/

Praça Conde de Águeda 

3750-101, Águeda

 

EMPREGO E ESTÁGIOS

CONTACTOS CJA:

https://www.facebook.com/cjagueda

@centrodejuventudedeagueda

http://psientifica.org/jobsolidarity-2-0/

