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A. IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ENTIDADE

Projecto(s)

Emprega o Futuro – Programa Escolhas 4ª Geração

Promotor(es):

ISU - Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária

Sigla

Emprega o Futuro

Morada

Rua Maria Alice, nº 9 1750-360 Lisboa

Telefones

217591831

Fax

Email

empregafuturo.pe@gmail.com

Website

Coordenador

Joana Vilela

Contacto

Joana Vilela

Equipa

Coordenadora (1); Monitor CID (1); Dinamizador Comunitário (1); Monitor (1); Técnicos (2)
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B. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO
Início

Janeiro 2010

Duração

Dezembro 2012

Génese

O projecto “Emprega o Futuro” insere-se na iniciativa Programa Escolhas, um programa de âmbito nacional,
tutelado pela Presidência do Conselho de Ministros e fundido no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural, IP, que visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos
socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de imigrantes e minorias étnicas, tendo
em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.
O projecto “Emprega o Futuro” enquadra-se na 4ª Geração do Programa Escolhas (2010-2012), o qual incide
especial atenção na capacitação e autonomia dos jovens, procurando que os seus destinatários se envolvam
activamente nas acções promovidas pelos projectos escolhas, de forma a que estes se apropriem das
dinâmicas iniciadas e possam complementar e prosseguir com as acções no futuro, procurando assegurar a
sustentabilidade das acções no território.
Na 4ª Geração o Programa Escolhas identificou as seguintes áreas de intervenção:
a) Medida I: Inclusão escolar e educação não formal;
b) Medida II: Formação profissional e empregabilidade;
c) Medida III: Dinamização comunitária e cidadania;
d) Medida IV: Inclusão digital;
e) Medida V: Empreendedorismo e capacitação.
O projecto “Emprega o Futuro” inclui a sua actuação nas Medida I, II, IV, V.

Missão
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B. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO (CONT.)
Objectivo
Geral

Promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais
vulneráveis, particularmente dos descendentes de imigrantes e minorias étnicas, tendo em vista a igualdade
de oportunidades e o reforço da coesão social

Objectivo
Específico

- Promoção de estratégias que facilitem a transição dos jovens na vida activa envolvendo-os num processo
que promova e melhore as suas competências para a empregabilidade.
- Capacitação dos jovens como cidadãos activos e participativos, apoiando os seus projectos e iniciativas
locais, e melhorando a suas competências empreendedoras.
- Promover a inclusão digital dos jovens e adultos a partir de um espaço CID onde diariamente são
desenvolvidas actividades que estimulam a utilização das novas tecnologias.

Principais
Problemas
Identificados

- Baixas qualificações
- Desemprego
- Pouca experiência profissional
- Tráfico de Droga
- Fraca representatividade e envolvimento dos jovens na vida pública e de comunidade

Beneficiários
(directos e
indirectos)

Jovens dos 14 aos 24 anos

Território de
actuação

Alta de Lisboa, Bairro da Cruz Vermelha
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C. ACCÇÕES EM CURSO

Empregabilidade, Empreendedorismo e Qualificação

Acções

Breve
Descrição

Cursos de Orientação e
Exploração Vocacional

Cursos de preparação para o
mercado de trabalho

Estágios/Formação em
Contexto de Trabalho

Estágios com a duração de 2/3
meses com o objectivo de uma
futura integração profissional
dos jovens após os cursos de
orientação e exploração

Apoio à Procura de
Emprego/Formação

Pesquisa
de
emprego,
construção de CV
Acompanhamento psicosocial
jovens que estão nas respostas
formativas do projecto

Workshops Temáticos

Quem
Participa

Oficinas práticas de duração
variável
contendo:
demonstração
de
outros
projectos e boas práticas,
testemunhos,
trabalho
em
pequenos
grupos
para
exploração das ideias e apoio
concreto
na
implementação/formalização
das iniciativas associativas
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C. ACCÇÕES EM CURSO

Empregabilidade, Empreendedorismo e Qualificação

Acções

Breve
Descrição

Quem
Participa

Ateliers de experimentação
profissional

Acções de formação de curta
duração tendo em vista o
desenvolvimento pessoal e
qualificação pré profissional

Articulação com Tecido
organizacional/empresaria

Reuniões e contactos que
visem a Mobilização de ofertas
de trabalho, resposta de
emprego, estágios e outras
soluções para os destinatários

Dinamização de iniciativas
com entidades
empregadoras

Iniciativas como feira do
emprego, semana das
profissões ou outras a serem
realizada no âmbito da rede
para a empregabilidade

Apoio e coaching a ideias de
negócio

Acompanhamento de ideias de
negócio de jovens do projecto

Curso EFA Empregado de
Mesa

Formação qualificante para
Jovens 18- 24 anos
(desempregados)para
obtenção equivalência ao 9º
ano
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C. ACCÇÕES EM CURSO (Cont.)

Educação Não Formal/Associativismo Juvenil

Acções

Apoio a Grupos Informais

Breve
Descrição

Quem
Participa

Criação e consolidação de
grupos informais:
desenvolvimento de reuniões/
encontros com grupos
informais da comunidade,
onde se irá debater os planos
e projectos dos os jovens

Campos de
Férias/Actividades Outdoor

A funcionar durante as férias,
com actividades lúdicas e
recreativas combinadas ou não
com actividades de prevenção
primária, trabalhando-se a
abertura a novas perspectivas,
bem como a mobilidade interbairros

Apoio de projectos de
intervenção comunitária

Apoio e coaching nas várias
fases das iniciativas
promovidas pelos jovens
(Diagnóstico, planeamento,
implementação e avaliação)
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C. PARCEIROS E FONTES DE FINANCIAMENTO

Parceiros

Centro Social da Musgueira

Câmara Municipal de Lisboa

Gebalis, EEM

Fundação Aga Khan Portugal

Centro de Formação Profissional para o Sector
Alimentar

Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha

Financiadores

Programa Escolhas
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D. RESULTADOS ALCANÇADOS

100 Jovens integrados em formação TIC
53

Jovens inseridos nos programas de prevenção primárias

88

Jovens acompanhados regularmente na procura de emprego ou formação

63

Jovens Encaminhados/Colocados em ofertas formativas

74

Jovens Encaminhados/Colocados em ofertas de emprego

34

Envolvimento dos jovens em dinâmicas comunitárias
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E. PRODUTOS DO PROJECTO
Altarix 2012 – Altarix Empreende:
Promover a formação em empreendedorismo social de 25 jovens (13-17 anos) e 5 mentores sociais (18-25anos), estimulando o
aumento de competências e a aquisição de instrumentos para uma participação cívica
estruturada e necessária; Acompanhamento dos percursos empreendedores de 25 jovens
Promover a elaboração e dinamização de 5 projectos de empreendedorismo social para a intervenção no território da Alta de Lisboa,
executados pelos jovens, com o apoio dos mentores, proporcionando a canalização de
jovens com competências (de cooperação, participação, de cidadania, de responsabilidade, autonomia e inovação)
para organizações de base local, parceiras destes projectos
Proporcionar o acompanhamento integrado dos jovens do projecto (família-escola-comunidade), envolvendo os encarregados de
educação no processo e construindo um espaço de apoio ao estudo para o acompanhamento escolar de jovens
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