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Sobre o Projeto “NEETS at RISK”

Programa Erasmus+

Ação-Chave KA2: Cooperação para a Inovação e Boas Práticas / Parceria Estratégica

Projeto: EARLY identification, INDIVIDUALIZED targeting and TAILORED intervention for Young

People at risk of NEET – flexible pathways and an effective methodology for the transition into

the labour market
(identificação precoce, seleção/orientação focada/personalizada e intervenção individualizada para jovens em

risco de NEET – percursos flexíveis e uma metodologia eficaz de suporte à transição para o mercado de

trabalho)

Focus:

• Abordagem preventiva em detrimento de uma abordagem curativa

• Identificação precoce de jovens em risco de NEET (identificação de fatores de risco)

• Seleção e orientação individualizada; focada e ajustada às necessidades/expetativas

individuais

• Metodologia de intervenção individualizada a aplicar junto de jovens em risco de NEET

• Desenhada com base em boas práticas existentes (ex: Reino Unido)

• Testada em PT, ES e IT

• Metodologia que possa ser facilitadora de uma transição para o mercado de trabalho

• Avaliação de impacto



Sobre o Projeto “NEETS at RISK”

Público-alvo:

• Estudantes/formandos dos 15 aos 24 anos integrados no sistema de EFP mas em risco de se

tornarem NEET

• Indivíduos que não estão no sistema de EFP nem no mercado de trabalho com idades

compreendidas entre os 15 e os 24 anos

Duração: 36 meses (nov 2014 – out 2017)

Promotor: CECOA (Portugal)

Parceiros:Parceiros:

• Universidade Católica Portuguesa – CEPCEP (Portugal)

• Junta de Freguesia de Alcântara (Portugal)

• TAVISTOCK Institute of Human Relations LBG (Reino Unido)

• Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal de Asturias

(Espanha)

• Fondazione Centro Produttività Veneto (Itália)

• ISOB (Alemanha)



Sobre o Projeto “NEETS at RISK”

Principais “Outputs” (IOs)

• Guia para a identificação precoce de jovens em risco de NEET e para a identificação de

possíveis medidas de intervenção preventiva, tendo em conta as especificações locais

• Metodologia para uma seleção e orientação ajustada às necessidades de cada jovem e para

uma intervenção individualizada junto de jovens em risco de NEET

• Modelo de identificação precoce, orientação personalizada e intervenção individualizada de

jovens em risco de NEET

• Avaliação de Impacto

• Relatório de Qualidade e Avaliação

Conjunto de eventos multiplicadores: focus groups para validação dos principais outputs, criação

e dinamização de uma rede de partes interessadas para a sustentabilidade do projeto, seminários

nacionais e uma conferência Europeia.

Conjunto de atividades de aprendizagem: staff do projeto.



OBRIGADA

www.preventingneets.eu/

www.cecoa.pt 

CECOA 

Centro de Formação Profissional 

para o Comércio e Afins
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