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NEEF significa Nem em Educação, nem em Emprego ou Formação. Este fenómeno coloca em
risco o desenvolvimento social e económico dos Estados e o futuro de toda uma geração.
Porque é que os jovens perderam a sua motivação, ambição, desejo de estudar ou de trabalhar?
A responsabilidade é do sistema ou da atitude de cada um? A sociedade oferece-lhes
oportunidades que eles negam, ou a realidade realmente não corresponde às suas
necessidades e por isso alguns tomam a decisão de ficar de lado e de não participar?

comwork1

Numa fase mais avançada, serão desenvolvidos um modelo de orientação e formação, bem
como um módulo formativo que permita o reconhecimento e validação de competências dos
profissionais que actuam com este público nas áreas social e educativa.
O projeto é executado em cooperação com um grupo alargado de profissionais e instituições
de todos os países parceiros, através da participação na investigação inicial, por meio de grupos
focais, entrevistas e discussões.

São várias as perguntas, as opiniões diferentes e histórias individuais por trás de cada jovem
que não está envolvido em qualquer tipo de actividade de formação, emprego ou educação...

O COMWORK irá identificar e partilhar um referencial de competências-chave para os
profissionais de educação e da área social, que possa ser útil no trabalho com os NEEF.

O termo NEEF está associado principalmente a jovens entre os 15 e os 29 anos. Os números
falam por si: eles correspondem a 24,7% da sua faixa etária na Bulgária, a 23,9% em Itália, 22,6%
em Espanha e15,9% em Portugal (dados extraídos do ESTAT 2013).

Uma ampla disseminação de informações sobre o desenvolvimento de projetos e a promoção
dos resultados, será apresentada aos decisores políticos, empresas e partes interessadas.

A questão é muito complexa e há muitas medidas que deveriam ser e já estão a ser tomadas.
Diferentes programas de âmbito nacional em cada país, a medida Garantia Jovem em todos os
países da União Europeia, ou o programa ERASMUS+ de âmbito comunitário, tentam combater
o fenómeno.
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COM_WORK. Partilha de práticas para reconhecer e validar competências dos profissionais das
áreas social e educativa, é um projecto financiado no âmbito da medida ERASMUS+, reunindo
participações de 4 países da UE (Bulgária, Itália, Espanha e Portugal), sendo organização líder a
Universidade Roma Tre (Itália).
O projecto terá a duração de 2 anos e centra-se nos profissionais que lidam com os NEEF. Nesta
fase inicial, o projecto está a compilar informação que permita proceder a uma análise
comparativa da situação existente na UE e que sintetizará o estado da arte, permitindo o
posterior desenvolvimento de ferramentas concretas.
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