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POLÍTICAS LOCAIS PARA A JUVENTUDE 
Para inovar a sua relação com os jovens, as instituições públicas e as 

organizações da sociedade civil devem primeiro inovar a si próprias. 
 

A questão em jogo 

 
Durante uma das entrevistas do nosso 

projecto, uma rapariga de 15 anos 

dirigiu-se a um responsável municipal 

pela política de juventude dizendo: 

"Ouçam, não falamos de nenhum destes 

assuntos na escola". 

Em geral, os beneficiários mostraram 

grande atenção e decepção 

relativamente à inadequação do apoio 

oferecido por (todas) as instituições 

nos processos de envolvimento dos 

jovens nas estratégias europeias 

A fim de sensibilizar os jovens para a 

ligação entre os jovens e a cidadania 

activa, as orientações das instituições 

europeias convergem para afirmar que 

as pessoas precisam de possuir as 

competências que lhes permitam 

desenvolver e adoptar comportamentos 

e acções que estejam em conformidade 

com o facto de serem cidadãos europeus 

activos. A posse desta diversidade de 

competências requer um percurso 

educativo orientado em termos de 

conteúdos e métodos, e é aqui que a 

ligação funcional pode ser considerada 

como tendo lugar, no âmbito educativo, 

entre a educação não formal e informal e 

a educação recebida através da 

educação e da formação. 

A atenção das políticas públicas sobre as 

competências que os jovens (e não só) 

devem possuir para usufruir das 

oportunidades oferecidas pelas 

tecnologias digitais agora rapidamente 

penetradas na vida quotidiana, coincide 

com o outro objectivo que as políticas 

educativas públicas devem ter, 

nomeadamente assegurar que os jovens 

(e não só) sejam capazes de adquirir as 

competências necessárias ao exercício de 

uma cidadania activa, incluindo a 

cidadania digital: o mesmo se aplica ao 

pensamento criativo e às competências 

de educação intercultural que têm estado 

no centro do projecto. 

 
Para enfrentar uma tarefa tão complexa e 

difícil, intervenções desarticuladas, 

esporádicas ou ocasionais não podem ser 

bem sucedidas: é necessária uma 

estratégia sistémica, que ainda falta em 

demasiados contextos locais. O sucesso 

da Estratégia Europeia para a Juventude 

depende muito mais da contribuição dos 

sistemas regionais e locais do que de 

iniciativas de cima para baixo. 
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O significado da palavra 

"Participação 

 
O projecto baseou-se na hipótese geral 

de que a "participação" é certamente em 

si um factor de capacitação, útil para o 

desenvolvimento de competências 

pessoais na esfera privada e para a 

cidadania activa. Neste sentido, portanto 

1- a finalidade da "participação" é, antes 

de mais, o acesso ao direito de ser 

cidadão 2 - ser cidadão consiste em 

fazer parte do processo deliberativo e 

não simplesmente ser um beneficiário, 

um contribuinte ou mesmo um "cliente". 

A condição necessária para que não 

seja possível ser excluído dos 

processos de decisão e ser relegado 

para o papel de "público" é ter acesso a 

informação de qualidade e dispor dos 

instrumentos para a analisar, avaliar e 

criticar. 

 
Uma administração pública 'participativa'. 

A fim de gerar inclusão entre os 

cidadãos, a capacidade de iniciativa das 

instituições é necessária e decisiva. 

Apenas um novo tipo de administração 

deve/poderia promover e construir 

relações inclusivas com os cidadãos e a 

sociedade, funcionando como um 

acelerador da publicidade, ou seja, 

apoiando e fazendo avançar a ideia do 

público, a procura de sentido, a 

responsabilidade cívica, 

e a elaboração colectiva de significados 

em que se baseia a aprendizagem 

colectiva, a vida cívica e pública. 

 
As experiências, modelos, boas práticas 

que activam os jovens como verdadeiros 

planeadores, avaliadores, defensores são 

raras, não são adequadamente avaliadas, 

valorizadas, apoiadas e divulgadas: não 

são uma riqueza de conhecimentos e 

competências à disposição dos decisores 

políticos e dos intervenientes na política 

de juventude. 

Esta é uma demonstração das 

dificuldades que devem ser enfrentadas 

para oferecer aos cidadãos, e em 

particular aos nossos jovens, 

oportunidades reais para uma 

participação real. 

 
O sucesso da estratégia europeia para a 

juventude depende em grande medida da 

qualidade da contribuição das 

autoridades locais, que devem estar 

fortemente orientadas para uma 

renovação radical das relações com os 

cidadãos: não basta simplesmente criar 

oficinas ou cenários ou projectos de 

educação participativa se os participantes 

forem depois sistematicamente excluídos 

de qualquer processo de tomada de 

decisão real. 
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O principal obstáculo 

 
Uma linha de tendência pode ser 

traçada nas trajectórias evolutivas das 

políticas sociais em diferentes países, é 

precisamente um interesse cada vez 

mais acentuado em medidas de 

cidadania económica, cada vez mais 

voltadas para o desenvolvimento da 

economia e do mercado de trabalho, e 

não para a expressão da solidariedade 

da sociedade para com os indivíduos. 

 
Perspectivas de inovação 

desejável em este

 contexto, flexível

 projectos, implementados de forma 

descentralizada nos territórios, só podem 

ter sucesso se forem capazes de 

envolver os parceiros sociais em estreita 

cooperação com os actores económicos 

e sociais relevantes e a sociedade civil. 

A dimensão local e territorial é, 

portanto, crucial para a implementação 

das intervenções. É uma chave para o 

sucesso, mas é também uma fonte de 

preocupação. 

 
Em particular, as políticas activas de 

juventude têm de ser cuidadosamente 

implementadas para evitar efeitos de 

estigmatização. Precisam de recursos e 

culturas administrativas capazes de 

proporcionar espaço para adaptação, 

aprendizagem e ajustamentos políticos e 

organizacionais contínuos. 

Negligenciá-los, tomá-los como 

garantidos, cuidar apenas da sua 

implementação inicial, sem monitorização 

contínua ao longo do tempo, pode ser 

muito contraproducente. 

A implementação requer portanto: 

 
grande atenção e revisão constante 

dos critérios de selecção e inclusão, 

para evitar tanto os efeitos 

estigmatizantes dos serviços 

dedicados aos grupos marginais como 

os efeitos de escumação dos serviços 

que visam ser acessíveis mas que na 

realidade excluem as pessoas mais 

vulneráveis (incluindo os imigrantes); 

participação de juventude 

 trabalhadores, pedagogos, 

especialistas em processos, 

aprendendo o maior número possível 

de competências, a fim de não 

improvisar e de fazer o melhor uso 

possível dos conhecimentos 

especializados disponíveis em um área,

   atestando   o   a 

capacidade de planear a 

comunicação e os fluxos de 

feedback com os operadores 

envolvidos, a fim de ter retorno 

sobre os conhecimentos práticos 

adquiridos no  situação,  e  com 

 o parceiros sociais 

 (empregadores e 

 sindicatos) a fim de ter retornos 

sobre os efeitos a curto e médio 

prazo 
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Plataformas de trabalho abertas 

para recolher ideias e impulsionar as 

críticas das associações,        

grupos,        e comunidades    

 para  orientado para a 

viabilidade     indicações,     sem 

despedir       o    subtilezas, 

distinções,    mais   qualitativa  e 

aspectos críticos trazidos para 

suportar a mobilização de grupos 

da sociedade civil e de base 

 associações   para apoiar,   

 reconhecer, melhorar, 

encorajar  e   sustentar  

 oportunidades de educação 

informal reforço da educação 

informal e não formal, formação 

profissional e serviços de orientação, 

criando ao mesmo tempo 

oportunidades de sociabilidade, 

contacto, trabalho conjunto entre os 

jovens envolvidos e  social ligações 

  que  ir além das relações 

instrumentais e envolver uma 

partilha de necessidades comuns, 

avaliações públicas e acessíveis do  

programas    e      organismos 

envolvidos, que não medem as 

actividades  transportado    fora   

   (avaliação dos 

resultados)    mas  os resultados de 

emprego alcançados a médio prazo 

(avaliação dos resultados: posição, 

tipo de contrato, correspondência 

com as competências adquiridas); e 

em termos de planeamento: 

 
. 

valorização de experiências bem 

sucedidas mas também mal 

sucedidas, com um sistema de 

incentivos que não encoraja a 

opacidade mas penaliza a ausência de 

avaliação e recompensa as revisões e 

adaptações. 

 
A contribuição de organizações e 

associações de peritos 

 
As inovações que o projecto identificou 

como necessárias só podem ser 

desenvolvidas com o maior envolvimento 

possível das competências e know-how 

que as organizações da sociedade civil 

podem trazer aos sistemas políticos 

locais. 

A Estratégia Europeia para a Juventude 

reconhece o papel estratégico do 

trabalhador jovem, ou seja, a pessoa que 

trabalha diariamente de perto com 

raparigas e rapazes para aumentar os 

seus conhecimentos e envolvê-los em 

projectos que são úteis para a área local. 

Esta figura está em constante evolução 

porque deve ser capaz de responder às 

necessidades e exigências de um mundo 

de jovens em rápida mutação. As suas 

principais características são portanto : 

Flexibilidade, Adaptabilidade , 

Multidisciplinaridade , 

Multidimensionalidade 

Tudo isto requer formação e actualização 

contínua, que deve ser solicitada, 

promovida, apoiada e, portanto, também 

financiada e verificada. 
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Parece haver uma necessidade urgente 

de uma revisão radical do capital cultural 

relacionada com o tema da 

"participação", que deve estar em 

sintonia com as mudanças radicais 

provocadas principalmente por 

- a crise da democracia representativa 

- a constante evolução das formas, 

métodos e instrumentos de comunicação 

e, consequentemente, das línguas, 

representações e relações interpessoais 

e sociais 

 
Em geral, as organizações juvenis são 

chamadas a mudar a sua perspectiva: 

até há algumas décadas atrás, eram 

chamadas a acompanhar e apoiar os 

jovens no processo de adaptação e 

integração num sistema (constituído por 

instituições, lugares, processos, línguas, 

códigos, actores...) que se pensava ser 

claro e definido. 

Costumávamos chamar "democracia" ao 

sistema ao qual os jovens tinham de ser 

ajudados a integrar-se. 

Agora, porém, trata-se de não excluir 

ninguém dos processos de 

transformação daquilo a que 

chamamos "democracia", mas que está 

a passar por uma longa fase de 

mudança e transformação que ainda 

está muito longe de estar concluída. 

Ainda não é claro o quê, como, quando 

e como os jovens devem participar: 

eles disseram que não vêem a 

possibilidade de saber se haverá 

realmente espaço para eles (ou para a 

maioria deles). 

O trabalho digital dos jovens 

 
Como relatámos, uma das questões mais 

críticas do projecto diz respeito à 

comunicação no tempo dos meios de 

comunicação social. O problema diz 

respeito, sobretudo, à comunicação 

institucional. 

Para o enfrentar, parece necessário 

mobilizar tanto os decisores políticos 

como todas as partes interessadas, a 

começar pelas organizações juvenis 

Não se trata de adquirir novas 

competências técnicas, que não 

poderiam ser úteis se não fossem 

apoiadas por uma completa mudança 

de paradigma cultural: refazer coisas 

velhas por novos meios não pode ser 

uma boa solução 

Trata-se de reconstruir radicalmente o 

trabalho juvenil, partindo da consciência 

de que a comunicação, as relações e 

mesmo as "dinâmicas de grupo de pares" 

têm agora lugar num contexto que nada 

tem a ver com a cultura, os instrumentos 

e a mentalidade do trabalho juvenil do 

século passado desenvolvido e 

estabelecido. 

Este projecto permitiu também uma 

reflexão sobre o "Trabalho Digital 

Juvenil". Este conceito identifica as 

competências de que os educadores 

necessitam para apoiar os jovens no 

desenvolvimento da sua literacia 

mediática/ competência mediática. 

Informação e literacia de dados, 

Competências de comunicação num 

ambiente digital, Criatividade digital 
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