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Este relatório contém conclusões resumidas do 7º ciclo 
de atividades do Diálogo Jovem realizado em Portu-
gal, intitulado ‘Tu Na Europa’. As conclusões são basea-
das em 702 inquéritos realizados online e 25 sessões 
presenciais em que participaram 500 jovens. Todos os 
dados analisados em termos percentuais, ou absolutos, 
e representados graficamente dizem respeito somente 
aos inquéritos realizados online. Os resultados das ses-
sões presenciais foram apenas considerados para efei-
tos dos problemas/desafios e sugestões incorporadas, 
uma vez que, na sua maior parte, refletem as conclu-
sões gerais extraídas dos questionários. Este relatório 
tem como objetivo apresentar o panorama geral e as 
conclusões-chave do ‘Tu na Europa’ e não uma análise 
estritamente científica dos dados. Os tópicos de aná-
lise centram-se, sobretudo, nos Objetivos para a Juven-
tude números #7 Emprego de qualidade; #8 Educação 
de qualidade; e #6 Avançar a Juventude Rural, em linha 
com questões cobertas pelo inquérito online.

Nota: os dados relativos aos inquiridos que responderam ‘não sei’/’não quero respon-
der’ são incluídos nos gráficos de forma a apresentar o conjunto integral dos dados, 
mas essas respostas correspondem a uma percentagem muito reduzida em termos 
globais, pelo que os dados devem ser analisados tendo este facto em conta. 
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O QUE É O DIÁLOGO JOVEM 
DA UNIÃO EUROPEIA?
O Diálogo Jovem da União Europeia é um processo articulado a 
nível europeu com implementações nacionais que pretende pro-
mover o diálogo e a cooperação entre jovens e decisores políti-
cos no desenho, implementação e monitorização das políticas 
de juventude e que se encontra integrado na Estratégia Euro-
peia para a Juventude 2019-2027, substituindo o antigo Diálogo 
Estruturado.

O QUE É O TU NA EUROPA?
O” Tu na Europa” é a implementação em Portugal do Diálogo 
Jovem da União Europeia.

O QUE É O GRUPO DE TRABALHO 
NACIONAL (GTN)?
O Grupo de Trabalho Nacional é a estrutura responsável a nível 
nacional pela implementação do Diálogo Jovem da União Euro-
peia. Em Portugal, este grupo é coordenado pelo Conselho 
Nacional de Juventude (CNJ) em parceria com entidades públi-
cas e da sociedade civil que trabalhem em matéria de políticas 
de juventude.

O GTN é responsável por planear a auscultação, preparar o rela-
tório nacional com base nesse processo de auscultação e por 
facilitar o processo de diálogo entre jovens e decisores para a 
implementação das recomendações que resultarem de cada 
ciclo temático de 18 meses.
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QUEM FAZ PARTE DO 
GTN NO 7º CICLO?

Conselho Nacional de 
Juventude(coordenador)

Secretaria de Estado da 
Juventude e Desporto

Instituto Português do 
Desporto e Juventude (IPDJ)

Agência Erasmus + 
Juventude em Ação

Direção Regional de 
Juventude dos Açores

Direção Regional de 
Juventude e Desporto 
da Madeira

DYPALL Network 
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OBJETIVO GERAL:
Promover o debate entre jovens e decisores públicos sobre prio-
ridades, implementação e acompanhamento da cooperação 
europeia em matéria de juventude.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Proporcionar espaços e identificar atores que potenciem a 
implementação de políticas públicas de juventude 

Fomentar a cooperação entre jovens, organizações de juven-
tude e decisores

Conhecer a posição dos jovens portugueses 

Identificar e partilhar boas práticas em matéria de políticas 
de juventude

Reforçar a utilização de novas tecnologias 

DECISORES 
POLÍTICOS

DIÁLOGO 
JOVENS

COOPERAÇÃO E 
CONCERTAÇÃO EM 

MATÉRIA DE POLÍTICAS 
DE JUVENTUDE



| 6 

RESULTADOS ESPERADOS:

Maior conhecimento das expectativas e perceções dos 
jovens relativamente ao tema do ciclo;

Consolidar os mecanismos de participação dos jovens;

Fortalecer as redes e plataformas de diálogo e cooperação 
entre os jovens, as organizações da sociedade civil e os deci-
sores políticos;

Contribuir para uma maior articulação entre as políticas 
locais, nacionais e europeias.

COMO FUNCIONA

1 CICLO 

3 FASES DE SEIS MESES CADA, 
correspondendo ao Trio de Presidências da União Europeia (UE) 

3 CONFERÊNCIAS EUROPEIAS DE JUVENTUDE,  
uma em cada país do Trio de Presidências da UE

18 MESES 

1 TEMA 
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O 7º CICLO DIÁLOGO 
JOVEM EM NÚMEROS: 

0.14%
OUTRO GÉNERO

65.8%
MULHERES

33.8%
HOMENS

11.8%
LGBTQ+

2.0%
C/ DEFICIÊNCIA

8.3%
MINORIA

RELIGIOSA

46.0%
TRABALHADORES

7.4%
MINORIA
ÉTNICA

52.3%
ESTUDANTES
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EXISTE TRABALHO DE QUALIDADE 
PARA OS JOVENS?

A maior parte dos jovens que participaram no ‘Tu Na Europa’ 
tem uma visão negativa do acesso ao mercado de trabalho e 
considera que não encontrará emprego de qualidade, com condi-
ções dignas, nem esquemas de proteção social efetivos. As ses-
sões presenciais sustentam esta conclusão confirmando a falta 
de oportunidades para entrar no mercado de trabalho e a sazo-
nalidade patente na oferta de emprego disponível:

Em termos da questão relativa ao acesso a oportunidades labo-
rais de qualidade não se verifica grande variação com base na 
respetiva situação profissional (estar a trabalhar/não estar a 
trabalhar).

Contudo, no que respeita aos esquemas de proteção social e 
cuidados de saúde no seio do emprego, os jovens que já se 

Acesso a emprego de qualidade 
com condições dignas

Trabalho a 
tempo inteiro

Trabalho a 
tempo parcial

Não trabalho

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
Rácio
0.50 0.75 1.00

Concordo 
completamente

Concordo em 
parte

Nem concordo, 
nem discordo

Discordo
em parte

Discordo 
completamente

Não sei dizer / 
Não sei
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encontram a trabalhar, na sua maior parte, não concordam que 
estes existem/são acessíveis aos jovens. Nas auscultações pre-
senciais, os jovens identificaram como problemas-chave:

justificação de condições de trabalho precárias e salários 
abaixo do esperado com base na inexperiência

carga horária excessiva e horas-extra não-remuneradas

estágios não remunerados e salários muito baixos

Estas conclusões estão em linha com o facto da maior parte dos 
jovens inquiridos, independentemente da situação profissional 
em que se encontram, considerarem que há desigualdade de tra-
tamento e de acesso dos mesmos ao mercado de trabalho. 

Boa proteção social e cuidados  
de saúde no emprego

Trabalho a 
tempo inteiro

Trabalho a 
tempo parcial

Não trabalho

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
Rácio
0.50 0.75 1.00

Concordo 
completamente

Concordo em 
parte

Nem concordo, 
nem discordo

Discordo
em parte

Discordo 
completamente

Não sei dizer / 
Não sei
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Outro aspeto importante em termos de acesso ao meio laboral, 
é não existir igualdade no acesso às oportunidades educativas/
desenvolvimento de competências/ experiência para todos os 
jovens, de acordo com a opinião dos participantes.  

Tratamento e oportunidades iguais 
no mercado de trabalho

Trabalho a 
tempo inteiro

Trabalho a 
tempo parcial

Não trabalho

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
Rácio
0.50 0.75 1.00

Concordo 
completamente

Concordo em 
parte

Nem concordo, 
nem discordo

Discordo
em parte

Discordo 
completamente

Não sei dizer / 
Não sei

Oportunidades iguais para desenvolver 
competências e experiência necessárias

Trabalho a 
tempo inteiro

Trabalho a 
tempo parcial

Não trabalho

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
Rácio
0.50 0.75 1.00

Concordo 
completamente

Concordo em 
parte

Nem concordo, 
nem discordo

Discordo
em parte

Discordo 
completamente

Não sei dizer / 
Não sei



| 11 

As sessões presenciais confirmam que, em muitos casos, os 
jovens consideram-se também discriminados no acesso ao mer-
cado de trabalho com base no aspeto físico e/ou na zona onde 
vivem.

Outra conclusão que se pode extrair é que os jovens acreditam 
não ter acesso a informação de qualidade e apoio adequado 
para se prepararem para o mercado de trabalho, embora estes 
dados não sejam tão expressivos. 

Na opinião dos jovens participantes nas sessões presenciais, a 
falta de literacia legal em termos de direitos laborais é também 
considerada um grande obstáculo em termos do mercado de 
trabalho.

Adicionalmente, estes jovens consideram que o sistema educa-
tivo se encontra desalinhado em relação às competências neces-
sárias para serem bem-sucedidos no acesso, e permanência, no 
mercado de trabalho de hoje e, principalmente, no do futuro. 

Informação de qualidade e apoio para se 
preparem para o mercado de trabalho 

Trabalho a 
tempo inteiro

Trabalho a 
tempo parcial

Não trabalho

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
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completamente

Concordo em 
parte
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em parte

Discordo 
completamente

Não sei dizer / 
Não sei
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Por outro lado, alguns jovens que preencheram o inquérito online 
consideram que a aprendizagem que ocorre fora do sistema for-
mal de ensino formal (i.e., voluntariado, estágios e educação não 
formal) é reconhecida e valorizada pelos empregadores. Neste 
caso, os números não são tão expressivos quando comparamos 
com os jovens que já se encontram a trabalhar (e que já tiveram 
a oportunidade de ver essas experiências consideradas e avalia-
das pela entidade empregadora).

Em linha com estes eixos de análise, a maior parte dos jovens 
portugueses que participaram no ‘Tu na Europa’ não considera 
que, o Objetivo #7 Emprego de qualidade para todos esteja a ser 
atingido, também em consonância com os resultados do 7º ciclo 
de atividades do Diálogo Jovem da UE nos Estados-Membros e 
em toda a Europa.

Aprendizagem que ocorre fora do sistema formal 
de ensino é reconhecida pelos empregadores
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tempo inteiro
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completamente
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em parte

Discordo 
completamente

Não sei dizer / 
Não sei
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OS JOVENS SABEM O QUE É 
NECESSÁRIO PÔR EM MARCHA!
Nas sessões presenciais, os jovens propuseram um conjunto de 
medidas e fizeram algumas propostas para ultrapassar os obstá-
culos identificados, entre elas:

aumento e melhoria da informação prestada pelas escolas, 
municípios, centros de juventude/emprego, sobre oportuni-
dades de trabalho/formação/estágios 

benefícios fiscais para empresas que contratem jovens para 
o primeiro emprego com contratos iguais ou superiores a 
um ano 

diminuição da idade da reforma para aumentar o número de 
postos de trabalho de qualidade disponíveis para jovens

reforço de mecanismos de controlo de fraude/qualidade das 
condições de trabalho/estágios

implementação de programas de ação social que apoiem os 
trabalhadores-estudantes

implementação de mecanismos efetivos que permitam aos 
jovens trabalhadores denunciar situações de incumprimento 
contratual e/ou de discriminação

aumento do salário mínimo nacional

promoção de programas de formação e da literacia legal 
em termos de direitos laborais, em particular para os jovens 
mais vulneráveis 

maior investimento para que os locais de trabalho sejam 
mais acessíveis a jovens portadores de deficiência 
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criação de programas de incentivo à criação de emprego 
para jovens com deficiência ou problemas de saúde crónicos

As sugestões e propostas para garantir emprego de qualidade 
para todos os  jovens estão em linha com algumas das conclu-
sões 7º ciclo de atividades do Diálogo Jovem da UE nos Esta-
dos-Membros e em toda a Europa. Os maiores pontos de con-
tacto com as mesmas são:

aumento da literacia legal em relação aos direitos laborais 
dos jovens

desenvolvimento de competências práticas, vocacionais e 
programáticas relevantes para o mercado de trabalho, atra-
vés de maior acesso à informação. 
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ACESSO A YOUTH WORKERS E YOUTH 
WORK DE QUALIDADE É IMPORTANTE

Uma grande parte dos jovens portugueses que participaram no 
questionário online nunca tiveram, ou não sabem se tiveram, 
contacto com um youth worker. 

A importância dada às prioridades apresentadas nos gráficos 
seguintes varia ligeiramente dependendo da resposta à pergunta 
se os jovens já tiveram contato regular com alguém que classifi-
cariam como sendo um Youth worker/profissional de juventude.

Ainda assim, mesmo os jovens que nunca tiveram ou não sabem 
se tiveram  contato com youth workers, bem como os que pre-
ferem não dizer, consideram que é importante que os youth 
workers se foquem em:

Prefiro não dizer

Não

Sim

Não sei
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Proporcionar e apoiar oportunidades de 
aprendizagem para os jovens // de 1 (pouco) a 5 (muito)

Sim

Não

Não sei

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
Rácio
0.50 0.75 1.00

5

1

2

3

4

Desenhar e criar atividades e projetos 
com os jovens // de 1 (pouco) a 5 (muito)

Sim

Não

Não sei

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
Rácio
0.50 0.75 1.00

5

1

2

3

4
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Desenvolver uma relação positiva, livre de 
julgamentos e que apoie os jovens // de 1 (pouco) a 5 (muito)

Sim

Não

Não sei

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
Rácio
0.50 0.75 1.00

5

1

2

3

4

Apoiar os jovens na procura do 
papel que querem desempenhar na 
comunidade e na sociedades 
// de 1 (pouco) a 5 (muito)

Sim

Não

Não sei

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
Rácio
0.50 0.75 1.00

5

1

2

3

4
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Apoiar a colaboração e o mútuo 
entendimento entre pessoas de diferentes 

contextos culturais e origens // de 1 (pouco) a 5 (muito)

Sim

Não

Não sei

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
Rácio
0.50 0.75 1.00

5

1

2
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4

Apoiar e permitir que os jovens expressem 
as suas necessidades e opiniões a outros e 
falem em nome dos jovens // de 1 (pouco) a 5 (muito)

Sim

Não

Não sei

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
Rácio
0.50 0.75 1.00

5

1

2

3

4
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Capacitar os jovens para que possam  
ser agentes de mudança positiva nas  

suas comunidades  // de 1 (pouco) a 5 (muito)

O nível de importância que é dado a estes aspetos não é depen-
dente do facto dos jovens terem tido contacto prévio com youth 
workers.

Para aqueles que não sabem ou não querem dizer se alguma 
vez tiveram contacto com um youth worker, há mais indiferença 
em relação às competências, atitudes e valências que os youth 
workers devem promover, como se pode observar nos gráficos. 
Em todo o caso, a percentagem desses jovens no cômputo glo-
bal dos inquiridos online não é significativa (10.1%/1.4% respetiva-
mente). Ainda assim, na sua maior parte, estes consideram que o 
foco dos youth workers nestes aspetos é importante.   

Sim

Não

Não sei

Prefiro 
não dizer

0.00 0.25
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0.50 0.75 1.00

5

1
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4
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Algumas das razões que podem explicar a falta de contato des-
tes jovens com o youth work/youth workers são problemas 
resultantes da forma como a educação formal está organizada, 
de acordo com o feedback das sessões presenciais. Os exem-
plos-chave dados foram a sobrecarga horária que não facilita a 
participação em outras atividades fora do contexto escolar e as 
poucas oportunidades integradas no sistema de ensino formal 
que promovam o associativismo, voluntariado e a participação 
democrática.

A integração do youth work nas escolas, e a promoção da coo-
peração entre os youth workers com os estabelecimentos de 
ensino, foi também considerada uma ferramenta essencial para 
assegurar youth work de qualidade, em linha com as conclusões 
do 7º ciclo de atividades do Diálogo Jovem da UE nos Estados-
-Membros e em toda a Europa. 
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YOUTH WORK DE QUALIDADE 
É IMPORTANTE
A maior parte dos jovens que participaram no inquérito online 
pensa que o conjunto de oportunidades, infraestruturas e servi-
ços bem como o acesso a educação de qualidade, são importan-
tes, no geral, e também para os jovens dos meios rurais. A maio-
ria dos jovens (61.5%) considera que preservar as tradições rurais, 
bem como a cultura e os costumes é muito importante, mas 
cerca de metade dos inquiridos (52,2%) considera que, apesar 
disso, não existe uma imagem positiva dos meios rurais. 

Com efeito, os jovens pensam que é muito importante ter acesso 
a serviços públicos de qualidade, mas consideram que os jovens 
dos meios rurais estão numa situação desfavorecida no que diz 
respeito ao acesso aos mesmos.

Nem muito, 
nem pouco 
importante

Muito 
importante

Pouco 
importante

Nada 
importante

Não sei dizer
/ Não sei

Concordo 
completamente

Concordo 
em parte

Nem concordo, 
nem discordo

Discordo 
em parte

Discordo 
completamente

Não sei dizer
/ Não sei

0 200 400 600

Número de participantes Número de participantes

0 100 200

Acesso a serviços públicos 
de qualidade

Os jovens dos meios rurais 
têm acesso aos mesmos 
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Nem muito, 
nem pouco 
importante

Muito 
importante

Pouco 
importante

Nada 
importante

Não sei dizer
/ Não sei

Concordo 
completamente

Concordo 
em parte

Nem concordo, 
nem discordo

Discordo 
em parte

Discordo 
completamente

Não sei dizer
/ Não sei

0 200 400 600

Número de participantes Número de participantes

0 50 100 150 200 250

Acesso a educação 
de qualidade

Os jovens dos meios rurais 
têm acesso aos mesmos 

O mesmo padrão também se verifica quando o que está em 
causa é o acesso a educação de qualidade: 

Os jovens inquiridos consideram que a disponibilidade de opor-
tunidades de emprego e de emprego de qualidade é impor-
tante, em linha com as conclusões apresentadas na secção #7 
Emprego de Qualidade. No entanto, estes consideram também 
que os jovens nos meios rurais, na sua maioria, não beneficiam 
das mesmas:



| 23 
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O facto dos jovens dos meios rurais serem desfavorecidos no 
que respeita a boas infraestruturas e boas ligações de transpor-
tes públicos é ainda mais evidente para os jovens inquiridos:
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As conclusões das sessões presenciais também acompanham 
estas observações. Os jovens que nestas participaram, elenca-
ram um conjunto de obstáculos que refletem os padrões acima 
representados nos gráficos:

isolamento favorecido por transportes públicos ineficientes e 
muito limitados

oportunidades de aprendizagem limitadas e pouco 
diversificadas

poucos empregos para os jovens

foco limitado nos jovens e nas suas necessidades porque a 
maior parte da população dos meios rurais é idosa

dificuldade no acesso aos serviços de saúde

acesso e conetividade à internet/rede móvel limitadas

Nas sessões presenciais, os jovens identificaram um conjunto 
de soluções e iniciativas que podem promover o acesso à igual-
dade de oportunidades, educação, emprego, serviços públicos e 
infraestruturas pelos jovens dos meios rurais. Muitas das suges-
tões dos jovens portugueses acompanham o padrão dos resulta-
dos do 7º ciclo de atividades do Diálogo Jovem da UE nos Esta-
dos-Membros e em toda a Europa: 

APOIOS PARA VIVER NO INTERIOR

programas de apoio que encorajem os jovens a fixarem-se/ 
viver no Interior

apoio direto dos municípios do interior aos jovens que pre-
tendam constituir família

promoção do diálogo intergeracional
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investimento nos serviços de transportes públicos no interior 
e para o interior

maior investimento na oferta de serviços públicos (saúde, 
educação, etc.)

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

implementação de um programa nacional de intercâmbio 
entre jovens do ensino secundário do interior e das zonas 
urbanas de modo a que ambos se familiarizem com as dife-
rentes realidades 

apoiar/criar organizações estudantis para forjar soluções ino-
vadoras para os problemas dos jovens rurais 

encorajar a criação de organizações de juventude que favo-
reçam a participação e influência dos jovens nos processos 
de tomada de decisão das suas comunidades 

acesso facilitado a oportunidades de aprendizagem e de pro-
jetos/programas de mobilidade e atividades de ocupação de 
tempos livres/culturais

participação e influência dos jovens nos processos de 
tomada de decisão das suas comunidades

MAIS E MELHORES EMPREGOS

criação/alargamento de programas de empreendedorismo/
emprego que apoiem jovens que queiram investir ou fixar-se 
no interior

criação/aumento dos incentivos para as empresas que criem 
postos de trabalho no interior
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CLIMA E PROCESSOS DE 
TOMADA DE DECISÃO 

PROCESSOS DE DECISÃO
A maior parte dos jovens inquiridos (60.7%) considera que a 
oportunidade de participar nos processos de tomada de decisão 
é muito importante. Não se observa grande variação quanto a 
este indicador quando se desagrega a análise por género. 

CLIMA
Grande parte dos jovens que respondeu ao inquérito online 
(79.7%) considera que o impacto da poluição e das alterações 
climáticas é muito importante. No entanto, neste caso, a percen-
tagem das jovens (84.6%) que considera que o impacto é muito 

Oportunidade de participar nos 
processos de tomada de decisão
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importante é superior àquela dos jovens (69.6%) inquiridos, indi-
cando que as participantes no inquérito online estão mais sensi-
bilizadas para questões relativas à emergência climática.
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