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INICIATIVA - PILOTO 

Inclusão de Jovens em Situação de risco, NEET e com Poucas 
Oportunidades na Cidade de Lisboa 

 
 
 

I - FINALIDADE 

 
Contribuir para a redução das dificuldades sociais na sociedade 

portuguesa e de forma mais específica na cidade de Lisboa 
nomeadamente as relacionadas com o desemprego, o abandono escolar, a 
desfiliação e desvinculação social dos sectores mais jovens da população. 

 
II - OBJECTIVO GERAL 

 
Reduzir o número de jovens em situação de risco, em situação NEET e com poucas 

oportunidades na cidade de Lisboa, promovendo a inclusão social e o fortalecimento das 
comunidades locais. 
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III - OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
! Aprofundar o conhecimento das situações de Jovens em Situação de 

risco de exclusão, NEET e/ou com poucas Oportunidades na cidade 
de Lisboa 

 
! Auscultar, envolver, facilitar a tomada da palavra e da auto-

organização dos jovens 
 

! Contrariar as dinâmicas de exclusão dos jovens em risco de 
abandono, apesar de enquadrados em dispositivos formais 

 
! Apoiar a reinserção e inclusão de jovens identificados que se 
encontram fora de todo e qualquer dispositivo de enquadramento 

formal. 
 

! Localizar jovens não-identificados que se encontrem em Situação de 
risco de exclusão, NEET e/ou com poucas Oportunidades e facilitar 

a sua inclusão social 
 

! Informar, dar visibilidade aos problemas e às soluções relacionados 
com os Jovens em Situação de risco de exclusão, NEET e/ou com 

poucas Oportunidades, desenvolver ações de comunicação 
colaborativa, de edição, de eventos públicos e fomentar a 

solidariedade e a cooperação. 
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ESTRUTURA 
 

TERRITORIAL 
 

 Nos territórios das 14 freguesias cujas Juntas são membros da REDE DLBC 
Lisboa: S. Clara, Santa Maria Maior, Lumiar, Marvila, Campolide, Beato, 
Estrela, Benfica, S. Domingos de Benfica, Carnide, Arroios, Olivais e S. 

Vicente, Alvalade. 
 

TEMPORAL  
 

Duração até finais de 2018. 
 

ENTIDADE PROPONENTE 
 

Rede DLBC Lisboa 
 

ENTIDADES COORDENADORAS 
 

EPAR – Escola Profissional Almirante Reis 
Caixa de Mitos – Agência para a inovação Social 

 
ENTIDADES EXECUTORAS 

 
 Membros da rede DLBC Lisboa 

 
ESTRUTURA DA PARCERIA LOCAL 

 
Junta de Freguesia + Organização Coordenadora da Execução local + 

Organização de jovens + Instituição coordenadora da Investigação – acção 
+ outros parceiros 
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PROGRAMA – BASE 

 
OBJECTIVOS EIXOS DE ACTUAÇÃO 
Aprofundar o conhecimento 
das situações de Jovens em 
Situação de risco de 
exclusão, NEET e/ou com 
poucas Oportunidades na 
cidade de Lisboa 

Estudo, Investigação – acção com disseminação 
de resultados e publicação  
Encontros de profissionais 
Focus – grupo de jovens de jovens  

Auscultar, envolver, facilitar 
a tomada da palavra e da 
auto-organização dos jovens 

Fóruns Jovens 
Sessões locais de informação e debate 
Encontros para auto-organização e acções 
simbólicas 

Contrariar as dinâmicas de 
exclusão dos jovens em risco 
de abandono, apesar de 
enquadrados em dispositivos 
formais 
 

Açcões dentro dos dispositivos 
Acções fora com impacto dentro dos dispositivos 
Acções complementares de dentro e de fora com 
impacto dentro e fora 

Apoiar a reinserção e 
inclusão de jovens 
identificados que se 
encontram fora de todo e 
qualquer dispositivo de 
enquadramento formal 

Experiências colectivas 
no domínio da orientação 
Experiências colectivas 
no domínio da formação 
Experiências colectivas 
no domínio do acompanhamento 

Localizar jovens não-
identificados que se 
encontrem em Situação de 
risco de exclusão, NEET e/ou 
com poucas Oportunidades e 
facilitar a sua inclusão social 
 

Criar oportunidades – pretexto em torno do 
trabalho ocasional 
Criar oportunidades – pretexto em torno do 
voluntariado com compensações 
Criar oportunidades – pretexto  de acções 
empreendedoras de base local 

Informar, dar visibilidade aos 
problemas e às soluções 
relacionados com os Jovens 
em Situação de risco de 
exclusão, NEET e/ou com 
poucas Oportunidades, 
desenvolver ações de 
comunicação colaborativa, 
de edição, de eventos 
públicos e fomentar a 
solidariedade e a 
cooperação. 

Site 
Social Média 
Vídeos 
Jornalismo cidadão e colaborativo 
Jornadas de informação 
Acções de rua 
Festivais 
Publicações 
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MATRIZ DE SISTEMATIZAÇÃO 
 

 
 

METODOLOGIAS 
 

PRINCÍPIOS 
 

Fazer com os jovens 
Acção e produção como ponto de partida para as iniciativas 

Partir das prioridades e necessidades dos participantes 
Assegurar mecanismos de co-gestão das acções 

Privilegiar o trabalho de grupo e os projectos colectivos 
 
 

TÉCNICAS 
 

Dinâmicas baseadas no  
Teatro,  
Música,  

Desporto 
Artes plásticas 

Arte Urbana 
Jogos electrónicos 

No mar 
Na natureza 

.... 
 
 

 
 

 
 
 


