
1 

GUIA GERAL 

STEER 



2 

GUIA STEER 

Introdução 4 

Metodologia 5 

Visão geral 6 

Curso digital e certificação Youthpass 8 

Competências-chave Youthpass 11 

Descrição dos módulos 12 

Modulo introdutório 16 

Módulo 1: Ser um mentor de NEETs 17 

Módulo 2: Gerir processos de aconselhamento e planeamento de 
transição 

18 

Módulo 3: Desenvolver soft skills nos NEETs 19 

Módulo 4: Comunidade social e cívica para o desenvolvimento pes-
soal 

20 

Módulo 5: Espírito de iniciativa e empreendedorismo 21 

Módulo 6: Conhecimento digital para o mercado de trabalho 22 

Parcerias 24 

Índice 



3 

Com o apoio do Programa Erasmus+ da União Europeia. 

 

Innovade Ltd (Chipre), Four Elements (Grécia), Catro (Bulgária), Centro per 
Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Itália), Fundação da Juventude (Portugal), 
Razvojni Center Srca Slovenije (Eslovénia). 

 

Desenvolvido por parceiros STEER sob a liderança da Four Elements 

Por favor cite esta publicação como: Projeto STEER, 2016, Apoiar a 
Transição do Ensino para o Trabalho de Jovens em Risco: guia STEER, Four 
Elements, programa Erasmus+ 

Aviso legal 

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não consti-
tui endosso dos conteúdos, que refletem as opiniões apenas dos autores, e 
a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser 
feito da informação nela contida.  



4 

O desemprego jovem tem um enorme impacto na sociedade e tem afetado particular-

mente alguns países da UE devido aos efeitos da crise económica. Grupos sociais em 

desvantagem, como os NEETs (Not in Education, Employment, or Training — Pessoas que 

não se encontram no Ensino, no Trabalho ou em Formação), têm sido especialmente 

afetados, dificultando ainda mais a sua reintegração no mercado de trabalho. Lidar com 

o desemprego jovem e com os NEETs ao nível socioeconómico é uma prioridade máxima 

para a estratégia Europa 2020 e para as economias nacionais específicas que enfrentam 

dificuldades económicas. Nesses casos, o trabalho jovem tem grande potencial para aju-

dar na transição do ensino para o emprego através de diferentes caminhos, incluindo o 

empoderamento de jovens, desenvolvimento de competências sociais e para a vida, au-

mento da motivação para a reintegração no mercado de trabalho e participação ativa. 

O projeto STEER procura facilitar a transição do ensino para o emprego dos NEETs e 

de jovens desempregados, que será alcançada através do desenvolvimento de um pro-

grama de formação completo para youth workers no planeamento da transição. Este guia 

irá orientar os youth workers na formação com base em avaliação de necessidades que 

foram identificadas pelos países participantes: Bulgária, Chipre, Grécia, Itália, Portugal 

e Eslovénia. Além disso, irá profissionalizar os youth workers e validar a aprendizagem 

não-formal, oferecendo a possibilidade de uma certificação Youthpass. 

O STEER desenvolveu material inovador em b-learning, apoiado em conteúdo de aprendi-

zagem aberto e digital, que garantirá a sua sustentabilidade, conforme as Diretrizes de 

Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0, para que seja acessível a alunos com 

deficiência e profissionais de educação. Além disso, fornecerá conteúdo a organizações 

a nível local, nacional e europeu. Finalmente, o STEER contribui para expandir e divulgar 

a utilização de educação, formação e pedagogias de juventude inovadoras e abertas, bem 

como “apoiar sinergias entre atividades de educação, investigação e inovação, a digital-

ização de conteúdo de aprendizagem de qualidade e promover o uso das TIC como motor 

de mudança sistemática para aumentar a qualidade e a relevância da educação, formação 

e políticas de juventude a todos os níveis”. 

Introdução 

GUIA STEER 
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Assim, o programa de formação STEER prevê formar e profissionalizar youth work-

ers para auxiliarem jovens em risco, oferecendo orientação e planeamento na 

transição de forma personalizada. Através do processo de formação e após a con-

clusão do projeto, o projeto STEER prevê encontrar formas mais eficazes e inova-

doras para facilitar e apoiar a transição de jovens desempregados e de NEETs do En-

sino; reduzir os níveis de desemprego nos jovens; reduzir os riscos de isolamento so-

cial e exclusão entre jovens desempregados e NEETs. Os youth workers serão forma-

dos sobre como trabalhar com os NEETs e apoiá-los na fase de transição, tendo a 

possibilidade de receber uma certifcação Youthpass. 

GUIA STEER 

Metodologia 

O programa de formação para youth workers no planeamento da transição foi 

desenvolvido com base nos resultados da avaliação de necessidades, conduzida em 

jovens na Bulgária, Chipre, Grécia, Itália, Portugal e Eslovénia. Uma vez que o prin-

cipal objetivo é formar youth workers para apoiar os NEETs e jovens desemprega-

dos na transição do ensino para o emprego, as principais ferramentas de investi-

gação para a reunião de dados foram os questionários. Como grupos-alvo, foram 

definidos jovens desempregados e NEETs que completaram a sua educação e estu-

dantes de diferentes níveis de ensino, em fase de transição de integração no mer-

cado de trabalho. O objetivo dos questionários foi identificar os desafios relacio-

nados com o desemprego jovem nos países parceiros e a transição do ensino para o 

mercado de trabalho. Além disso, produziu-se uma visão geral das oportunidades 

de orientação de carreira e avaliação de competências para se descobrirem falhas 

e os potenciais do trabalho de juventude na fase de transição. 
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Todos os países do consórcio participaram na síntese de relatórios nacionais e na análise de 

necessidades sobre a atual situação dos NEETs e de jovens desempregados nos respetivos 

países, os obstáculos e problemas que os youth workers enfrentam ao trabalhar com 

NEETs, bem como o estado das iniciativas de emprego, como o Garantia Jovem, nos países 

participantes. Os relatórios documentaram políticas e processos nacionais usados nos 

países do consórcio para facilitar a transição dos NEETs e de jovens desempregados do 

ensino para o emprego. Todos os resultados integram um relatório final que estabelece a 

base do modelo STEER e o desenvolvimento do programa de formação. 

A situação tem piorado nalguns países com a crise económica, um facto que teve impacto no 

aumento das taxas de desemprego entre os homens e uma perda para as “ocupações tradi-

cionalmente masculinas”, em países como a Grécia, por exemplo. Além disso, particularmen-

te preocupante é a situação dos jovens caracterizados como NEETs (que não estão no en-

sino, no trabalho nem em formação). A Bulgária e a Grécia têm a maior percentagem de 

NEETs na Europa, concentrada principalmente nas idades entre os 19-24 anos, e em grupos 

étnicos minoritários, incluindo o povo romanichel e os migrantes, o que significa um período 

de tempo crucial na vida produtiva de uma pessoa. Além disso, a integração dos NEETs na 

sociedade requer estratégias-alvo e recursos humanos e financeiros, que muitas vezes os 

países não têm devido a dificuldades económicas. Os NEETs enfrentam outros obstáculos, 

como falta de oportunidades de financiamento para o empreendedorismo, falta de pro-

gramas de mentoria, falta de experiência e um grande desajuste entre as qualificações e as 

necessidades do mercado de trabalho. 

Esta investigação colheu resultados muito interessantes quanto à situação do desemprego 

jovem nos seis países participantes. Os níveis de desemprego entre os jovens são significa-

tivamente maiores comparados com as taxas gerais de desemprego, como mostra a pesquisa, 

criando oportunidades limitadas e efeitos ao longo da vida. O desemprego jovem é maior en-

tre os grupos de jovens com poucas habilitações académicas. O aumento do número de 

jovens desempregados pode ter graves consequências a longo prazo, tanto para os mercados 

de trabalho como para os próprios jovens, muitas vezes intitulados de “geração perdida”. A 

economia europeia deve enfrentar os desafios causados pelo envelhecimento da população, o 

que pode ter consequências para a produtividade de alguns países, especialmente quando um 

grande número de jovens permanece desempregado por longos períodos, criando efeitos as-

sustadores e perda de capital humano. Além dos meros dados económicos, precisamos de 

considerar os efeitos sociais desse fenómeno em termos de desvinculação do mercado de 

trabalho e da sociedade, do isolamento, dos riscos para a saúde e exclusão social. 

Visão geral 
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Como revelaram os resultados, a situação é particularmente alarmante nalguns países, se 

não em todos, e frequentemente as estratégias designadas para lidar com o desemprego 

jovem têm um efeito limitado. Alguns dos países participantes não têm uma estratégia 

jovem nacional e o modelo institucional existente baseia-se em políticas ativas a curto-

prazo e programas subsidiados incapazes de enfrentar problemas estruturais do desem-

prego. Isso requer o desenvolvimento de novas estratégias, focadas nos verdadeiros prob-

lemas, como o desemprego jovem, a inclusão social, os direitos humanos e a compreensão 

intercultural juntamente com a conceção e provisão de serviços de apoio social. 

De acordo com os resultados da pesquisa, o desajuste de qualificações e lacunas edu-

cacionais são os principais motivos para as pessoas que não estão no emprego, consider-

ando que a provisão de apoio nacional é muito pobre ou menor do que justo ou justo. Isso 

vem confirmar as diferenciações institucionais entre os países parceiros, mas também 

demonstra a falta de políticas e medidas que visam sobretudo enfrentar o problema do 

desemprego jovem. 

Os desafios mais comuns que os jovens enfrentam são o desajuste de qualificações, as 

restrições financeiras e no financiamento para jovens empresários, a falta de estágios e 

oportunidades de experiência profissional. Isso significa que os estabelecimentos de en-

sino nos países-alvo não fornecem formações direcionadas que atendam às exigências do 

trabalho ou as estratégias nacionais não integram estágios obrigatórios como parte dos 

seus currículos nacionais em todos os níveis de ensino. Este é o principal obstáculo dos 

jovens quando procuram trabalho ou tentam fazer a transição do ensino para o emprego.  

A necessidade de criar mais oportunidades de emprego para jovens e receber cursos de 

formação credenciados foi partilhada pela maioria dos participantes de todos os países. 

O que também se identificou e geralmente se concordou foi a necessidade de criação de 

oportunidades empresariais, especialmente nos países em que os novos empregos são lim-

itados e o empreendedorismo é um impasse. Medidas úteis que reduzam ou enfrentem o 

desemprego devem implicar programas de emprego subsidiados e estágios juntamente 

com orientação de carreira e mentoria que forneça mais objetivos direcionados para os 

percursos profissionais dos jovens. 

O trabalho jovem também apresenta lacunas em relação a quadros institucionais insatis-

fatórios que definem o papel do trabalho jovem como tal, bem como uma educação e 

formação adequadas para youth workers, que visarão concretamente os desafios atuais 

que enfrentam. Portanto, como esta pesquisa mostrou, o papel dos youth workers forta-

leceu-se durante a crise e o seu papel em muitos casos substitui as disposições de bem-

estar público que deveriam existir em primeiro lugar. 
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Um tema recorrente era que os jovens deveriam estar envolvidos em atividades juvenis e 

ser capazes de adaptar a aprendizagem informal às necessidades individuais, bem como 

desenvolver novas competências sociais que facilitarão a sua transição para o emprego. 

Um novo estímulo para os jovens é usar o trabalho jovem e cursos particularmente aloca-

dos para atender às necessidades específicas, direcionados para as suas próprias lacunas 

educacionais. Comentários interessantes dos participantes demonstraram a identificação 

de pontos fortes e fracos e o desenvolvimento de competências sociais e de gestão da 

vida. 

O projeto STEER concebeu um programa de formação extensivo para youth workers no 

planeamento de transição de NEETs e jovens desempregados. O programa de formação 

STEER assenta em cursos propostos através de um relatório de avaliação de neces-

sidades baseado numa investigação primária a jovens desempregados que facilitaria a sua 

transição para o mercado de trabalho. 

A investigação conduzida pelo STEER mostra que um grande número de jovens nunca 

participou em atividades de trabalho jovem, e uma percentagem deles não conseguia 

definir o envolvimento em tais atividades. Por isso, a maioria dos jovens consideram que 

o trabalho jovem desempenha um papel na procura de trabalho e cursos específicos po-

dem ajudar a reintegração no mercado de trabalho. Em particular os cursos tidos como 

mais importantes foram: 

Uma avaliação geral dos cursos, que devem ser mais focados na orientação profissional, 

aconselhamento e mentoria. Este processo deve ser acompanhado desde o início, de mo-

do a preparar os jovens para o mercado de trabalho. A formação estratégica também 

deve incluir cursos orientados de acordo com as necessidades do mercado, que também 

visam cobrir lacunas específicas identificadas pelo estudo. Os jovens não possuem com-

petências digitais, conhecimentos em línguas estrangeiras, motivação e capacidade de 

tomar decisão, soft skills e competências de networking que podiam ajudá-los a melhorar 

sas uas perspetivas de carreira. 

Apesar das diferentes necessidades e competências mencionadas, o feedback dado foi 

que os youth workers deviam possuir características específicas, a fim de proporcionar 

mentoria aos jovens no processo de transição. Um ponto útil foi que os jovens deviam ter 

espírito de iniciativa e empreendedorismo, seguidos de competências digitais e transmis-

são de competências de conhecimento. A consciência cultural também é uma componente 

fundamental para os jovens que desempenham esse papel. 

Cursos digitais e a certificação Youthpass 
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De facto, os jovens precisam de apoio externo para propostas de carreira, formação e 

conselhos regulares quando procuram trabalho. A orientação professional é considerada 

pobre durante a fase de transição do ensino para o trabalho.  

Nesse modelo, espera-se que o STEER 

desenvolva métodos inovadores usando a 

ferramenta Youthpass para facilitar a 

transição de jovens desempregados e de 

NEETs para o mercado de trabalho; reduzir 

níveis de desemprego e o risco de exclusão 

social para os grupos-alvo e treinar os youth 

workers para oferecerem uma transição e 

um planeamento personalizado a quem pre-

cisa. 

Finalmente, o youth workers preparados para 

apoiar durante o projeto STEER em sessões 

de mentoria e outras atividades, devem ser 

qualificados em diferentes competências con-

forme a classificação Youthpass. O que mais 

se precisa é que os youth workers tenham es-

pírito de iniciativa e empreendedorismo, e ca-

pacidade de aprender. Além disso, competên-

cias digitais, sociais e cívicas podem ajudar os 

youth workers na formação de transição 

porque as competências digitais são frequentemente requisitadas no mercado de tra-

balho juntamente com capacidades de networking, cooperação e trabalho em equipa. 

 Orientação e aconselhamento profissional 

 Desenvolvimento de competências sociais e de gestão da vida 

 Identificação dos pontos fortes e fracos dos participantes 

 Mentoria 
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Os módulos apresentados neste guia foram desenvolvidos de acordo com as principais 

competências consideradas necessárias para jovens e youth workers. A conclusão bem 

sucedida da formação proporcionará oportunidades para a certificação Youthpass. O 

Youthpass faz parte da estratégia da Comissão Europeia para promover o reconhecimen-

to da aprendizagem não-formal. Está disponível para projetos financiados pelos pro-

gramas Erasmus+: Juventude em Ação (2014-2020) e Juventude em Ação (2007-2013). 

O Youthpass fornece uma descrição das atividades desenvolvidas juntamente com os re-

sultados de aprendizagem e as competências adquiridas para os participantes, firmemen-

te baseadas em princípios de educação e aprendizagem não-formal. 

O trabalho jovem tem um papel importante a desempenhar no apoio à aprendizagem dos 

jovens e à transição do ensino para o trabalho e a reintegração no mercado de trabalho, 

proporcionando oportunidades para adquirir novas competências e inclusão social. O 

Pacto Europeu para a Juventude identifica o emprego e a inclusão social como pre-

ocupações fundamentais e principais prioridades para a participação ativa dos jovens 

nas sociedades europeias. A aprendizagem informal contribui amplamente para o desen-

volvimento pessoal, a inclusão social, a cidadania ativa e a empregabilidade dos jovens. 

O Youthpass baseia-se em competências-chave que marcam o progresso no sentido de 

um reconhecimento mais abrangente dos resultados de aprendizagem para os jovens a 

nível da UE. 

Fornece uma ferramenta valiosa para os youth workers e para os jovens em geral que in-

centiva o envolvimento na sociedade; espaço para aprender; e melhora o contributo da ed-

ucação informal para o processo de aprendizagem, reunindo recursos, pessoas, ferramen-

tas e métodos. Além disso, o Youthpass ajuda a fortalecer o reconhecimento social do tra-

balho jovem, fornecendo um instrumento de validação em toda a Europa. Além disso, o tra-

balho jovem e a aprendizagem informal desempenham um papel integral nas vidas dos 

jovens, aumentando as oportunidades de empregabilidade, encorajando cidadania ativa, 

contribuindo assim para o desenvolvimento pessoal dos indivíduos. Os jovens podem ganhar 

experiência na interação com diferentes agentes e pessoas e desenvolver as suas soft 

skills e obter empoderamento para um papel ativo na sociedade e no mercado de trabalho. 
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Competência Definição Conjunto de capacidades 

Comunicação 
em língua ma-
terna 

1. Articular pensamentos 
e ideias eficazmente 
usando competências de 
comunicação oral, escrita 
e não-verbal em variadas 
formas e contextos. 
 
2. Saber escutar para 
descodificar significados 
(conhecimento, valores, 
atitudes, intenções). 
 
3. Usar a comunicação pa-
ra objetivos múltiplos 
(informar, ordenar, moti-
var e persuadir) e em am-
bientes diferentes. 

S1. Capacidade para compreender e interpretar 
oralmente conceitos, emoções, factos ou opin-
iões. 

S2. Capacidade para compreender e interpretar 
conceitos, emoções, factos ou opiniões por es-
crito. 

S3. Capacidade de exprimir oralmente con-
ceitos, emoções, factos ou opiniões. 

S4. Capacidade de exprimir conceitos, emoções, 
factos ou opiniões por escrito. 

S5. Capacidade para interpretar o mundo e se 
relacionar com os outros. 

S6. Capacidade de interagir de forma adequada 
e criativa em qualquer situação. 

Comunicação 
em línguas es-
trangeiras 

1. Articular pensamentos 
e ideias eficazmente numa 
língua estrangeira, numa 
variedade de formas e 
contextos. 
 
2. Escutar eficazmente 
para descodificar signifi-
cados. 
 
3. Usar a comunicação pa-
ra objetivos múltiplos e 
em ambientes es-
trangeiros. 

S1. Capacidade para compreender e interpretar 
oralmente conceitos, emoções, factos ou opin-
iões. 

S2. Capacidade para compreender e interpretar 
conceitos, emoções, factos ou opiniões por es-
crito. 

S3. Capacidade de exprimir oralmente con-
ceitos, emoções, factos ou opiniões. 

S4. Capacidade de exprimir conceitos, emoções, 
factos ou opiniões por escrito. 

S5. Capacidade para interpretar o mundo e se 
relacionar com os outros. 

S6. Capacidade de interagir de forma adequada 
e criativa em qualquer situação. 

S7. Conhecimento do vocabulário, da gramática 
e da língua. 

S8. Apreciação pela diversidade cultural. 

S9. Capacidade de usar linguagem técnica de 
acordo com a área professional. 

As competências-chave definidas no Youthpass que devem ser igualmente fornecidas a 

cada cidadão europeu, que promovem a realização pessoal, a inclusão social, cidadãos ativos 

e o emprego. 

Competências-chave You
thpass 
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Competência Definição Conjunto de capacidades 

Competência 
matemática e 
competências 
básicas em 
ciência e 
tecnologia 

1. Demonstrar capacidade 
de raciocinar com números e 
outros conceitos matemáti-
cos. 
 
2. Demonstrar capacidade 
de avaliar informação 
científica e numérica com 
base nas suas fontes e nos 
métodos usados para a 
gerar. 
 
3. Demonstrar a capacidade 
de avaliar argumentos 
científicos com base em 
factos e aplicar conclusões a 
partir desses factos de for-
ma adequada. 

S1. Capacidade de usar pensamento construti-
vo para resolver um problema em todas as 
situações. 

S2. Compreensão do termo e do conceito ma-
temático e saber como aplicá-lo. 

S3. Conhecimento de princípios básicos do 
mundo natural, conceitos científicos, métodos 
e processos tecnológicos. 

S4. Numeracia (capacidade de realizar cálcu-
los básicos) 

  

  

Competência 
digital 

1. Aplicar a tecnologia efica-
zmente: a tecnologia como 
uma ferramenta para inves-
tigar, organizar, avaliar e 
comunicar informação.  
 
2. Usar adequadamente 
tecnologias digitais, fer-
ramentas de comunicação / 
networking e redes sociais 
para aceder, gerir, integrar, 
avaliar e criar informação 
para funcionar com sucesso 
num determinado ambiente.  
 
3. Compreensão básica das 
questões éticas e legais em 
torno do acesso e do uso das 
tecnologias de informação.  

S1. Utilização crítica da tecnologia de in-
formação para o trabalho. 

S2. Competências básicas nas TIC. 

S3. Compreensão do papel, da oportunidade e 
dos riscos relacionados com as TIC no quotidi-
ano. 

S4. Capacidade de usar e lidar com ferramen-
tas tecnológicas e máquinas. 

 
Competências-chave You

thpass 
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Competência Definição Conjunto de capacidades 

Aprender a 
aprender 

1. Demonstrar um compromisso à 
aprendizagem ao longo da vida. 
 
2. Ser um aluno autónomo: ir além 
da aquisição básica de competênci-
as para explorar e expandir o seu 
conhecimento e oportunidades de 
ganhar experiência. 
 
3. Demonstrar iniciativa para au-
mentar níveis de competência em 
direção a um nível profissional. 
 
4. Refletir criticamente sobre ex-
periências passadas para informar 
o progresso no futuro. 

S1. Capacidade de prosseguir e insist-
er em diferentes tipos de aprendiza-
gem. 

S2. Identificar oportunidades dis-
poníveis. 

S3. Capacidade de ganhar e assimilar 
novos conhecimentos, competências e 
qualificações necessárias aos ob-
jetivos profissionais. 

  

Competências 
sociais e 
cívicas 

1. Interagir eficazmente com os 
outros: saber quando é adequado 
escutar e quando falar, demonstrar 
uma conduta respeitadora e profis-
sional. 
2. Flexibilidade e adaptabilidade: 
adaptar-se à mudança (a vários 
papéis sociais, responsabilidades 
profissionais, horários e contextos, 
trabalhar eficazmente num ambi-
ente de mudança de prioridades) e 
ser flexível (reagir a feedback efi-
cazmente, ser resistente ao stress, 
lidar positivamente com obstáculos 
e críticas, compreender, negociar e 
equilibrar diferentes opiniões e 
crenças para chegar a soluções, 
particularmente em ambientes mul-
ticulturais). 
3. Colaborar com outras pessoas: 
ser capaz de trabalhar eficazmen-
te e com respeito com diferentes 
equipas, ser flexível e prestável 
quando são necessários ajustes e 
cedências para atingir um objetivo 
comum.  
4. Optar pela responsabilidade 
partilhada no trabalho colaborativo 
e valorizar todas as contribuições 
individuais feitas por cada ele-
mento da equipa. 

S1. Capacidade de interagir efica-
zmente com outras pessoas.  

S2. Capacidade de se adaptar a mu-
danças de situação, ser flexível e tra-
balhar sob pressão. 

S3. Capacidade de trabalhar com 
eficácia e de colaborar com os outros 
elementos da equipa.  

  

 
Competências-chave You

thpass 
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Competência Definição Conjunto de capacidades 

Consciência e 
expressão cul-
tural 

1. Trabalhar eficazmente numa equi-
pa multinacional. 
 
2. Respeitar e ter consciência das 
diferenças culturais e trabalhar efi-
cazmente com pessoas de múltiplos 
backgrounds sociais e culturais.  
 
3. Ser tolerante e responder de 
mente aberta a diferentes ideias e 
valores.  
 
4. Recorrer a diferenças sociais e 
culturais para criar novas ideias e 
aumentar a inovação e a qualidade do 
trabalho.  
 

S1. Consciência da herança cultural 
local, nacional e europeia e do seu 
lugar no mundo. 

S2. Conhecimento básico de cultura 
contemporânea. 

S3. Compreensão da diversidade cul-
tural.   

  

Espírito de ini-
ciativa e em-
preendedorismo 

1. Trabalhar eficazmente numa equi-
pa multinacional. 
 
2. Respeitar e ter consciência das 
diferenças culturais e trabalhar efi-
cazmente com pessoas de múltiplos 
backgrounds sociais e culturais.  
 
3. Ser tolerante e responder de 
mente aberta a diferentes ideias e 
valores.  
 
4. Recorrer a diferenças sociais e 
culturais para criar novas ideias e 
aumentar a inovação e a qualidade do 
trabalho.  

S1. Capacidade de transformar 
ideias em ações. 

S2. Criatividade / inovação. 

S3. Capacidade de planear e gerir 
tarefas. 

S4. Independência. 

S5. Motivação. 

S6. Determinação. 

 Competências-chave Youthp
ass 
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Os jovens desempregados precisam de novas abordagens de aprendizagem que combinem 

abordagens tradicionais de educação não-formal, como mentoria, a orientação e o acon-

selhamento, que podem proporcionar carreiras profissionais. Esta nova abordagem pode 

ser comprovada de forma sistemática no combate ao desemprego jovem e evita a incom-

patibilidade das qualificações e as lacunas no mercado de trabalho, assegurando uma 

transição mais suave do ensino para o trabalho especialmente para jovens com menores 

qualificações. 

Para atingir esse objetivo, foi elaborado um modelo de formação e um programa, estru-

turado nos seguintes módulos: 
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Após a conclusão deste módulo, os participantes 
devem ser capazes de: 

 Adquirir uma visão sobre as carac-
terísticas socioeconómicas e específicas 
dos NEETs. 

 Compreender as especificidades e as ne-
cessidades dos jovens de origem migrante. 

 Estar preparados para lidar com jovens de 
origens desfavorecidas. 

 Superar estereótipos e preconceitos para 
os NEETs e grupos de migrantes. 

 Comunicar eficazmente com diferentes 
grupos sociais tendo em consideração o se-
guimento de uma abordagem diferente. 

 Refletir sobre estratégias eficazes para 
capacitar os jovens que precisam de orien-
tação pessoal e profissional. 

 

Objetivos do módulo 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Είμαι επίζηπ ςοήζιμξ μα ζρμπεοιλάβεηε ηξ όμξμα εμόπ αομόδιξρ ποξζώπξρ για ηξρπ αμαγμώζηεπ πξρ επιθρμξύμ μα λάβξρμ πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ εηαιοεία. 

O módulo introdutório “NEETs” visa intro-duzir os mentores para o grupo bene-ficiário final e as suas especificidades in-dividuais e sociais, a fim de estabelecer a base para processos de orientação mais eficazes e bem-sucedidos. O módulo in-trodutório abrange vários subtópicos, tais como: trabalhar com NEETs; trabalhar com jovens de origem minoritária; ultra-passar estereótipos, generalizações e pre-conceitos; evitar / superar barreiras de comunicação. Este módulo introdutório irá oferecer informações gerais e um acon-selhamento especializado que servirá de base para a orientação dos NEETs e os ajudará na transição do mercado de tra-balho, fornecendo uma visão geral da situ-ação de grupos específicos de jovens. 

MÓDULO 

INTRODUTÓRIO 

Unidade 1: trabalhar 
com NEETs 
 
Unidade 2: trabalhar 
com jovens de origens 
minoritárias 
 
Unidade 3: superar 
estereótipos, 
generalizações e 
preconceitos 
 
Unidade 4: evitar / 
superar barreiras de 
comunicação 
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Após a conclusão deste módulo, os participantes 
devem ser capazes de: 

 Estar plenamente conscientes dos seus 
papéis e responsabilidades como mentores. 

 Comunicar eficazmente com os seus men-
tores, bem como transferir os seus 
conhecimentos sobre o assunto aos seus 
mentorados. 

 Saber como aprender de forma eficaz e 
transferir esse conhecimento sob a forma 
de competências de aprendizagem para os 
seus mentorados. 

 Conseguir capacitar os seus mentorados. 

 Autorrefletir durante o processo e 
melhorar os seus novos papéis como men-
tores. 

 

Objetivos do módulo 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Είμαι επίζηπ ςοήζιμξ μα ζρμπεοιλάβεηε ηξ όμξμα εμόπ αομόδιξρ ποξζώπξρ για ηξρπ αμαγμώζηεπ πξρ επιθρμξύμ μα λάβξρμ πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ εηαιοεία. 

“Ser um mentor de NEETs” centra-se nas principais capacidades dos mentores no processo de trabalhar com um ,mentorado e sua implementação eficaz. O módulo abrange alguns temas, como informações gerais sobre o mentor, competências de comunicação, capacidades e técnicas de aprendizagem, capacitação dos NEETs. O módulo também fornece ao mentor um diário prático, cujo principal objetivo é ajudar os mentores a estarem mais foca-dos durante todo o processo, além de melhorar o seu nível de autorreflexão. As unidades selecionadas são partes funda-mentais de todo o processo de tutoria, mas consistem em competências especial-mente importantes para adquirir no início da relação entre o mentor e o mentorado. 

MÓDULO 1 

SER UM MENTOR DE 

NEETs 

Unidade 1: ser um 
mentor 
 
Unidade 2: competências 
de comunicação 
 
Unidade 3: técnicas de 
aprendizagem 
 
Unidade 4: capacitar os 
NEETs 
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Após a conclusão deste módulo, os participantes 
devem ser capazes de: 

 Ajudar o NEET a analisar a sua situação 
individual, expectativas e objetivos pes-
soais através da identificação dos seus 
pontos fortes e fracos (Análise SWOT). 

 Ajudar os NEETs a lidar com obstáculos no 
emprego, oferecendo orientação profis-
sional e escolha de carreira. 

 Orientar os NEETs com planos de desen-
volvimento individuais e definição de 
metas. 

 Treinar NEETs para o processo de candi-
datura a um emprego (CV e entrevistas). 

 

Objetivos do módulo 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 

Este módulo visa proporcionar aos mento-res as competências úteis para ajudá-los a orientar, guiar e apoiar os NEETs na sua transição do ensino para o mercado de trabalho, dando-lhes também ferramentas para analisar o contexto, como o mercado de trabalho, no qual precisam de tra-balhar. 

MÓDULO 2 
GERIR O 

ACONSELHAMENTO & 

O PROCESSO DE 

PLANEAMENTO DA 

TRANSIÇÃO 

Unidade 1: expectativas, 
objetivos pessoais e 
análise SWOT dos 
NEETs 
 
Unidade 2: orientação 
profissional e escolha de 
carreira para superar 
obstáculos ao emprego 
 
Unidade 3: 
desenvolvimento de 
planos e metas 
individuais 
 
Unidade 4: preparação 
para o processo de 
candidatura a emprego 
(CV e entrevistas) para 
NEETs 
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Após a conclusão deste módulo, os participantes 
devem ser capazes de: 

 Compreender o conceito de competências-
chave e de soft skills e comunicá-los a um 
mentorado. 

 Usar estratégias para métodos de auto-
avaliação para os NEETs (autorreflexão). 

 Desenvolver estratégias para gerir a re-
siliência e a inteligência emocional. 

 Identificar as características-chave das 
soft skills e das competências trans-
feríveis. 

 Aplicar este conhecimento no desenvolvi-
mento de soft skills e competências trans-
feríveis nos NEETs. 

 

Objetivos do módulo 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Είμαι επίζηπ ςοήζιμξ μα ζρμπεοιλάβεηε ηξ όμξμα εμόπ 

Este módulo proporcionará aos mentores conhecimento sobre a aprendizagem ao longo da vida, sobre a importância das competências-chave e das soft skills, oferecendo assim uma visão geral com-pleta das abordagens de aprendizagem e do processo de avaliação da própria apren-dizagem, apoiando os mentores na escolha da abordagem certa para o seu público-alvo. 

MÓDULO 3 

DESENVOLVER SOFT 

SKILLS NOS NEETs 

Unidade 1: competências
-chave e soft skills 
 
Unidade 2: métodos de 
autoavaliação para 
NEETs (autorreflexão) 
 
Unidade 3: aprender a 
aprender - compreensão 
básica, valor agregado, 
métodos 
 
Unidade 4: principais 
competências do mercado 
de trabalho (por 
exemplo, resiliência e 
inteligência emocional) 
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Após a conclusão deste módulo, os participantes 
devem ser capazes de: 

 Compreender o que é o capital social e a 
sua importância na sociedade atual 
(comunidade / capital social / sociedade). 
Enumerar diferentes grupos de competên-
cias sociais e as suas características. 

 Enumerar os elementos da rede, as formas 
de conexão (inteligência social), conhecer 
uma cooperação eficaz com os outros e 
bons exemplos de comunicação. 

 Os mentores devem ser capazes de ajudar 
os mentorados a melhorar as suas com-
petências de comunicação (capacidades de 
escuta). O módulo fornecerá técnicas de 
gestão de conflitos no local de trabalho e 
no quotidiano. 

 

Objetivos do módulo 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη 

Este módulo apresenta uma plataforma a partir da qual os mentores podem com-preender conhecimento e ideias práticas para estimular os mentorados e as com-petências sociais e cívicas. 

MÓDULO 4 

COMUNIDADE SOCIAL 

E CÍVICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL 

Unidade 1: importância 
da comunidade e do 
capital social 
 
Unidade 2: como criar 
uma rede e como se 
conectar a outras 
pessoas 
 
Unidade 3: comunicação 
e gestão de conflitos 
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Após a conclusão desta Unidade, os partici-
pantes devem ser capazes de: 

 Descrever o que é o empreendedorismo e 
como comunicá-lo a um mentorado. 

 Saber como avaliar o potencial de em-
preendedorismo de um mentorado. 

 Desenvolver competências de em-
preendedorismo como a resiliência, uma 
atitude proativa, a procura e identificação 
de oportunidades, a tolerância ao risco e o 
pensamento criativo nos seus mentorados. 

 Aplicar o quadro do modelo comercial. 

 Descrever os diferentes canais de finan-
ciamento para jovens empreendedores. 

 

Objetivos do módulo 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Είμαι επίζηπ ςοήζιμξ μα ζρμπεοιλάβεηε ηξ όμξμα εμόπ αομόδιξρ ποξζώπξρ για ηξρπ αμαγμώζηεπ πξρ επιθρμξύμ μα λάβξρμ πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ εηαιοεία. 

Este módulo aborda os principais tópicos relacionados com empreendedorismo e co-mo um mentor pode incentivar um espírito de iniciativa nos jovens mentorados. O módulo consiste em 4 unidades que abrangem a introdução ao em-preendedorismo; como desenvolver e en-riquecer as competências empresariais dos NEETs; apresentação de um método prático de como transferir uma ideia de negócios para a gestão de negócios e ca-nais de financiamento de empreendedores jovens. O módulo é praticamente orien-tado e inclui diferentes métodos de aprendizagem, tais como folhetos, estudos de caso, vídeos, modelos, etc. 

MÓDULO 5 

ESPÍRITO DE 

INICIATIVA & 

EMPREENDEDORISMO 

Unidade 1: introdução 
dos NEETs ao 
empreendedorismo 
 
Unidade 2: desenvolver e 
enriquecer as 
competências 
empreendedoras dos 
NEETs 
 
Unidade 3: método 
prático para transferir 
uma ideia para o modelo 
comercial 
 
Unidade 4: financiamento 
de empreendedorismo 
para os NEETs 
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Após a conclusão deste módulo, os participantes 
devem ser capazes de: 

 Saber mais sobre tecnologias de in-
formação e comunicação. Mundo das opor-
tunidades de acesso às TIC no mercado de 
trabalho. 

 Escolher os métodos de ensino de TI mais 
adequados para diferentes NEETs. 

 Promover o pensamento computacional 
(traduzindo dados em conceitos abstratos) 
para NEETs. 

 Usar ferramentas digitais e os média para 
aprimorar e promover a sua própria car-
reira. 

 Usar os recursos online adequados que se-
jam capazes de ajudar os NEETs na sua 
transição para o mercado de trabalho. 

 

Objetivos do módulo 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Είμαι επίζηπ ςοήζιμξ μα ζρμπεοιλάβεηε ηξ όμξμα εμόπ αομόδιξρ ποξζώπξρ για ηξρπ αμαγμώζηεπ πξρ επιθρμξύμ μα λάβξρμ πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ εηαιοεία. 

O objetivo principal do projeto STEER é conceber, desenvolver, entregar e testar um programa de formação abrangente pa-ra jovens que trabalham no planeamento da transição. Youth workers formados irão usar a sua formação para apoiar a transição do ensino para o trabalho para NEETs e jovens desempregados. Para atingir este objetivo, o módulo 6 (conhecimento digital para o mercado de trabalho) visará consciencializar os men-tores do potencial das novas tecnologias, e-learning, ferramentas e recursos capaz-es de apoiar os NEETs na sua transição para o mercado de trabalho. O módulo 6 será composto por 4 unidades diferentes e cada uma terá uma abordagem diferente online para os mentores apoiarem os NEETs. 

MÓDULO 6 

CONHECIMENTO 

DIGITAL PARA O 

MERCADO DE 

TRABALHO 

Unidade 1: redes sociais 
e networking para aceder 
ao mercado de trabalho 
 
Unidade 2: maximizar a 
sua procura de emprego 
online e criar um CV 
online apelativo e 
profissional 
 
Unidade 3: guia de 
gestão da reputação 
online pessoal 
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O STEER quer criar um ambiente de aprendizagem colaborativo e virtual. A colaboração 

pode consistir em pequenos grupos que trabalhem juntos numa apresentação ou estudo 

de caso, participação em discussões direcionadas e / ou grupos que trabalhem em con-

junto para atuar como “moderadores” para fóruns de discussão em sala de aula. 

A avaliação será consistente com os objetivos de aprendizagem 

e com base na auto e heteroavaliação semanal, para preparar os 

formandos para as ações-piloto e o exame final que, em última 

instância, determinará se o formando vai obter o certificado 

Youthpass “STEER para o future”. O certificado STEER dará 

aos formandos a oportunidade de se tornarem formadores de jovens STEER. 

Para mais informação sobre a certificação Youthpass para o projeto 

STEER consulte o sítio www. steerproject.eu/  

http://steerproject.eu/
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Parcerias 

29, Likavitou Avenue (1st floor) Engomi 

Nicosia 2401 Cyprus 

Email: info@innovade.eu 

Tel: +357 22 001990 

Fax: +357 22 002115 

  

        Veranzerou 1, 

10677, Athens 

Email: info@4-elements.org 

Tel: +30 210 3809847 

        Fax: +30 210 3809877 

 

         Bregalnitsa Str. 45, Floor 3, Sofia 

Tel: + 359 2 987 30 36 

Email: sofia@catro.com 

 

   

 

Via Roma 94, 90133 Palermo 

  Email: info@danilodolci.org 

  Tel: +39 091 617 7252 

   Fax: +39 091 748 2048 

 

 

 Palácio das Artes - Fábrica de Talentos 

 Largo de S. Domingos, 16-22 

 4050-545 Porto 

 Tel.: (+351) 223 393 530 

 Fax: (+351) 223 393 544 

 Email: geral@fjuventude.pt 

 

 

Razvojni center Srca Slovenije 

Kidričeva cesta 1, 1270  

Litija, Slovenija 

Tel: + 01 89 62 710 

Emai: info@razvoj.si 
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Saiba mais 

Sítio do projeto  
www.steerproject.eu 

 
Junte-se a nós: 

 
 

 
 
 
 Facebook.com/STEERprojectEU 
 
    

 
 

 
 
 
Twitter.com/STEER4NEETs 
 
 
 
 

 
 


