
Edite Azevedo

De:

Enviado:

Para:

Assunto:

Anexos:

Jorge Marques <jorgemarques@inetéseacores.pt>
7 de maio de 2021 12:56

Assuntos Parlamentares

Projeto de Resolução - Medidas de apoio à qualificação dos Jovens que não estudam,
não trabalham, nem freqüentam formação (NEET)
PROJETO DE RESOLUÇÃO - PARECER.pdf

Muito bom dia.

Na seqüência do solicitado acerca do assunto em menção, segue em anexo o parecer do INETESE - Instituto de
Educação Técnica.
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Parecer ao Projeto de Resolução n.º 43/XII (PS) – “Medidas de apoio à qualificação dos jovens que não estudam, 

não trabalham, nem frequentam formação (NEET)” 

 

O investimento estrutural e criteriosamente pensado no domínio da educação/formação é um imperativo 

que se coloca com acuidade à sociedade do nosso tempo, em ordem a preparar o futuro cujos contornos hão de 

continuar marcados pela exigência, competitividade, alterações sociais e laborais. O progresso civilizacional, cada 

vez mais associado à economia digital, á inovação e ao conhecimento pautado pela mudança vertiginosa, remete 

para a incontornável necessidade de dotar as pessoas de aprendizagens e competências rumo à sua capacitação na 

resposta aos inúmeros desafios do mundo globalizado. Neste contexto, mais do que nunca, urge dispensar 

particular atenção às políticas de juventude. Aos jovens são devidas as condições necessárias para que se possa 

exigir a assunção das suas responsabilidades na construção da ordem social conotada com a equidade, a 

solidariedade, o exercício da cidadania esclarecida, informada e ativa, o progresso sustentado garante de bem-

estar e do respeito pelas questões ambientais. 

Perante o desencanto dos jovens NEET no que à escolarização e à formação profissional diz respeito, impõe-

se agir de forma a mobilizá-los para a frequência de itinerários curriculares, de preferência ajustados às suas 

expectativas no quadro da profissão futura. Alinhada com o exposto, a nossa visão aponta no sentido de implicar a 

juventude na busca de soluções que possam mitigar a preocupante falta de qualificações que condiciona 

sobremaneira o acesso ao mercado de trabalho. Assim sendo, o INETESE – Instituto de Educação Técnica congratula 

a iniciativa do PS, porquanto evidencia a preocupação com as consequências do significativo número de jovens 

NEET na Região. A passividade destes jovens reclama medidas concretas com o propósito de fomentar o interesse 

na preparação da vida futura. Além dos Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil (CDIJ), medida com a 

pretensão de minimizar os riscos conducentes à situação “nem-nem”, dos pontos de apoio ao estudo e da formação 

em e-Learning, as escolas profissionais reúnem, na nossa opinião, todas as condições para participar de forma 

integrada na ação dissuasora de atitudes potenciadoras de abandono escolar precoce e de desvalorização das 

aprendizagens e competências a dquirir ao longo da vida. 

No nosso entendimento, saber ouvir os jovens, com o intuito de percecionar os seus interesses e 

apetências, é uma mais-valia não só para definir percursos escolares/formativos capazes de suscitar a sua 

curiosidade e interesse, mas também para os comprometer com o sucesso escolar e profissional que se pretendem 

ajustados às reais necessidades do mercado de trabalho.   


