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Exmo. Sr. 
Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais 
ALRAA 
Rua Marcelino Lima 
9901- 858 Horta 

 
 
 
ASSUNTO: PARECER DA ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA ILHA DO FAIAL SOBRE O 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº143/XII - Medidas de apoio à qualificação dos jovens 
que não estudam, não trabalham, nem frequentam formação (NEET) 

 

Na sequência do solicitado à Associação de Jovens da Ilha do Faial (AJIFA) sobre o projeto de 
resolução em epígrafe, cumpre-nos tecer as seguintes considerações: 

 
1. Todas as iniciativas que tenha por base a promoção de mais e melhores meios de 

integração e formação de jovens são, à partida, positivas. No entanto o presente 
projeto de resolução peca por vago e apenas recheado de boas intenções, mas com 
soluções ilusórias; 

2. No primeiro ponto resolutivo dever-se-ia também propor o aumento de fiscalização 
das atividades dos CDIJ por forma a assegurar que o investimento leva realmente a 
melhores condições de acesso à educação e integração profissional futura; 

3. Quanto ao ponto dois faria sentido reforçar as escolas com recursos humanos que 
permitam atingir os objetivos propostos. Além disso a região deve começar a pensar 
seriamente na proposta de reformulação dos conteúdos programáticos das 
diferentes disciplinas enquadrando-os com os jovens do século XXI e gerando 
interesse num auditório mais vasto; 

4. Por fim: a experiência de e-Learning trazida pela pandemia veio provar que os jovens 
estão melhores preparados no uso de ferramentas digitais do que muitos 
professores. Apesar de percebermos a intenção não nos parece o caminho. A haver 
formação nesta área deverá ser presencial. Seria também interessante pensar em 
dotar os jovens de soft skills e promover formações em áreas onde há falta de 
recursos humanos na região por forma a garantir o equilíbrio dos setores de atividade 
no futuro; 

5. Posto isto damos parecer de abstenção e desafiamos os atores políticos da atual 
legislatura a produzir Decretos Legislativos Regionais que efetivamente melhorem a 
vida dos jovens açorianos. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Direção da AJIFA 
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