
Praça Pasteur, 11 - 2º Esq.  /  1000-238 Lisboa
T  (+351) 218 454 223  /  E caritas@caritas.pt  /  www.caritas.pt















































Políticas Razões da sua eficácia limitada

Acesso a creches e 
jardins de infância a 
preços razoáveis

As creches e os jardins de infância públicos apoiam todos os pais 
– não apenas os pais mais jovens – nos cuidados a prestar aos 
filhos. Estes serviços são de boa qualidade e são importantes 
para a formação e desenvolvimento das crianças desde tenra 
idade. Ajudam também os pais durante o dia para que possam ir 
para os seus empregos ou procurar oportunidades de trabalho. 
Estes serviços acompanharam as mudanças sociais dos últimos 
anos. Uma parcela significativa dos utentes, independentemente 
da sua situação financeira, tem de pagar um montante calculado 
de acordo com o seu rendimento anual. Ainda que seja um mont-
ante simbólico, representa mesmo assim um desafio para que as 
famílias mantenham os filhos nestes serviços, já que uma per-
centagem importante das pessoas está desempregada ou aufere 
de salários baixos. Os montantes que as famílias têm de pagar 
por estes serviços, mesmo quando correspondem às tarifas mais 
baixas, são elevados e não lhes permitem usar o seu rendimento 
noutras necessidades.27 Há uma cobertura insuficiente das cre-
ches e de jardins-de-infância públicos, o que força muitos pais 
optarem pelos serviços privados, que são muito dispendiosos, ou 
a deixar os filhos com amas, muitas vezes não certificadas e sem 
condições adequadas.



Políticas Razões para não serem eficazes

Garantia Jovem 

A Cáritas Portuguesa considera que a iniciativa Garantia Jovem 
tem um impacto na redução da pobreza e da exclusão social entre 
os jovens, mas é insuficiente. Por exemplo, quanto à questão do 
emprego e estágios, os projetos e programas correspondem a es-
tágios profissionais e a contratos de inserção. Embora esta seja 
certamente uma importante via para reduzir a taxa de desem-
prego jovem, estes esquemas ajudam também a criar empregos 
precários e temporários e a gerar pobreza no trabalho. A remu-
neração prevista não assegura um salário digno.

Políticas educativas 
de combate ao aban-
dono escolar precoce 
e à desistência dos 
estudos 

Durante os últimos anos, foi implementado um conjunto de políti-
cas de reformas educativas destinadas a reduzir a taxa de desem-
prego jovem, muitas delas relacionadas com a Garantia Jovem. 
Algumas destas têm possivelmente um impacto positivo no 
combate ao abandono escolar precoce e na redução da pobreza 
e exclusão social, tais como os novos cursos, tanto gerais como 
profissionais, para motivar e ajudar os jovens a completar o en-
sino secundário e/ou a continuar os seus estudos depois do nível 
secundário. No entanto, tal não é suficiente. Para lá das oportu-
nidades de estágio numa empresa, a maioria dos empregadores 
não oferece um emprego permanente a estes jovens. Os salários 
pagos nestas medidas acabam por contribuir para o aumento de 
situações de pobreza no trabalho.

Acesso à habitação a 
preços razoáveis

O programa Porta 65 Jovem, especificamente destinado a ajudar 
jovens no pagamento da renda no centro das cidades, assegura o 
pagamento da renda durante três anos. No entanto, isto tem sido 
insuficiente para reduzir a pobreza e a exclusão social entre os 
jovens, porque o preço das rendas é elevado, quando comparado 
com os salários recebidos por este grupo etário. Com toda a inse-
gurança vivenciada pelos jovens no mercado de trabalho, este tipo 
de apoio é insuficiente para alguém que não tenha algum apoio de 
retaguarda, uma vez que a sua situação pode facilmente mudar a 
qualquer momento (por exemplo, pode perder o emprego) e as-
sim não ter a possibilidade de pagar a sua parcela da renda.











DESCRIÇÃO

Em junho de 2014, a Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima lançou o 
projeto Cáritas Jovem, com a intenção de envolver jovens entre os 
18 e os 35 anos nas ações sócio caritativas da diocese, através de 
diversas atividades sociais. Este projeto é movido por um espírito 
jovem e voluntário. Visa desenhar e desenvolver atividades para 
os beneficiários em áreas como a educação, cultura, desporto e 
bem-estar.

PROBLEMAS QUE 
VISA RESOLVER

Falta de assiduidade à escola; fracos resultados académicos; 
isolamento social; comportamentos de risco; falta de rotinas de-
sportivas e de melhores oportunidades de estudos, cultura e no 
mercado de trabalho.

RESULTADOS

O projeto desenvolve-se em três pilares: Explica-me, que oferece 
apoio escolar a crianças e adolescentes de agregados familiares 
em risco de pobreza e exclusão social com fracos resultados aca-
démicos. Os monitores são jovens voluntários com um elevado 
nível de qualificações. Ajudam crianças e adolescentes a de-
senvolver hábitos escolares oferecendo-lhes orientação nesse 
sentido e, desse modo, melhoram os seus resultados na escola. 
Equipa-te, visa promover a integração social de adolescentes 
de agregados em risco de pobreza e exclusão social, por meio do 
desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas. Estes dois 
projetos apoiaram 50 crianças e adolescentes. Escuta-me, é um 
ciclo de conferências para a comunidade que contribui para o seu 
desenvolvimento social, cultural e educacional. Procura também 
fazer propagar o trabalho desenvolvido pela Cáritas diocesana 
a nível local. Durante o ano de 2016, 500 pessoas participaram 
neste projeto.

CARACTERÍSTICAS 
INOVADORAS 
E FATORES 
DE SUCESSO 

O envolvimento dos jovens na resolução dos problemas sociais 
identificados pela Cáritas e referenciados nos diagnósticos soci-
ais dos municípios. Os jovens contribuem com a sua análise e cria-
tividade para a criação de projetos da Cáritas diocesana.



DESCRIÇÃO

O principal objetivo deste projeto é prestar apoio financeiro para 
evitar que os estudantes tenham de abandonar os estudos – ou 
ficarem endividados durante o seu percurso académico. Os ben-
eficiários do projeto são estudantes com mais de 18 anos, numa 
situação de dificuldade económica, a frequentar qualquer nível 
do sistema educativo. O projeto pode apoiar custos como propi-
nas escolares, despesas administrativas (inscrição; certificados/
diplomas), despesas de subsistência (arrendamento de quartos 
e alimentação), materiais de estudo, transporte e apoio ao es-
tudo. O projeto é coordenado pela Cáritas Portuguesa e imple-
mentado pelas Cáritas diocesanas; são estas que identificam os 
estudantes em situação de dificuldade económica e apresentam 
o pedido de apoio à Cáritas Portuguesa, fornecendo toda a infor-
mação necessária acerca da situação identificada. A Cáritas Por-
tuguesa analisa a situação e, se estiver de acordo com os atuais 
regulamentos, transfere os fundos para as Cáritas diocesanas.

PROBLEMAS QUE 
VISA RESOLVER

Estudantes que têm de abandonar o ensino superior (ou que se en-
contram endividados durante os seus estudos) devido a questões 
orçamentais. Este problema está relacionado não apenas com 
o pagamento de propinas, mas também com a incapacidade de 
suportar as despesas de subsistência (por exemplo, o custo do 
alojamento) e as despesas escolares (por exemplo, o custo dos 
livros).

RESULTADOS

Desde 2016, o projeto apoiou 33 estudantes em 9 dioceses (de 
norte a sul do país) num total de €25.990,36. O tipo de apoio mais 
requisitado recaiu sobre o pagamento de propinas, despesas de 
alojamento e de transporte público.

CARACTERÍSTICAS 
INOVADORAS 
E FATORES 
DE SUCESSO 

Esta é uma boa prática que permite à rede Cáritas assegurar que 
nenhum jovem tenha de abandonar os seus estudos apenas por 
falta de meios económicos.
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