
JOVENS EUROPEUS 
ENTRE A ESPERANÇA E O DESESPERO 
RELATÓRIO DA CARITAS CARES SOBRE A POBREZA ENTRE OS JOVENS COM 

RECOMENDAÇÕES PARA ACOMPANHAR A ESTRATÉGIA EUROPA 2020



2

 “…os jovens têm um papel fundamental.  
Não são o futuro dos nossos povos; são o presente.  

Mesmo agora, com os seus sonhos e as suas vidas estão a forjar o espírito da Europa. 
Não podemos olhar para o futuro sem lhes oferecer a possibilidade real de serem 

catalisadores da mudança e da transformação. Não podemos imaginar a Europa sem 
os deixarmos serem os participantes e os protagonistas deste sonho.” 

Papa Francisco, 2016,  
quando recebeu o Prémio Carlos Magno
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É tempo de promover as políticas de emprego, mas 
acima de tudo é necessário devolver dignidade ao 

trabalho, garantindo também condições adequadas 
para a sua realização. Isto implica, por um lado, 

encontrar novas maneiras para combinar a 
flexibilidade do mercado com as necessidades de 

estabilidade e certeza das perspectivas de emprego, 
indispensáveis para o desenvolvimento humano dos 

trabalhadores; por outro, significa fomentar um 
contexto social adequado, que não vise explorar 
as pessoas, mas garantir, através do trabalho, a 

possibilidade de construir uma família e educar os 
filhos.

Papa Francisco, Discurso no Parlamento Europeu, 2014

RESUMO EXECUTIVO

De acordo com o Eu-
rostat, 1 em cada 3 
jovens europeus estão 
a sofrer das conse-
quências da pobreza. 

Com o objetivo de apresentar uma 
narrativa que acompanhe os dados es-
tatísticos existentes oficialmente com-
pilados, a rede da Caritas Europa re-
colheu informação de proximidade dos 
seus membros, a qual reflete a situação 
qualitativa dos jovens europeus que 
utilizam os serviços sociais oferecidos 
pelas organizações da Caritas Europeia 
em 17 países1. As conclusões são alar-
mantes, dado que documentam o au-
mento da exclusão dos jovens, homens 
e mulheres, sentimentos emergentes 
de injustiça intergeracional, e uma 
reivindicação cada vez maior de que 
a promessa europeia para a igualdade 
de oportunidades e o nivelamento das 
disparidades regionais são quebrados 
necessitando de uma atenção séria. 

As repercussões da crise financeira de 
2008 fizeram-se sentir mais em certos 
grupos de jovens, por exemplo, nas 
famílias monoparentais, nos migrantes 
e refugiados, na juventude cigana e 
nos jovens com incapacidades, entre 
outros. A extensão do impacto varia 
de país para país. Mas são, sobretudo, 
os jovens do sul da Europa e dos países 
periféricos do Leste que enfrentam 
os maiores obstáculos, o que, por sua 
vez, afetou a possibilidade de raparigas 
e rapazes poderem ter acesso a deter-
minados direitos sociais, como casa, 
trabalho e educação. 
Os assistentes sociais da Cáritas ob-
servam frequentemente que os jovens 
sentem dificuldade de acesso à habi-
tação, traduzindo-se numa demora ex-
cessiva até à idade adulta. Nos piores 
dos cenários, poderá mesmo levar à 
privação de alojamento dos jovens. A 
Cáritas pretende estimular o direito à 
habitação.
Na última década, os nossos serviços 
sociais têm testemunhado os jovens a 
serem privados do direito ao trabalho 

e do direito a uma educação de qual-
idade. Apesar de o abandono escolar 
se ter transformado num compromis-
so sério, continuamos a pensar que a 
transição da escola para o mundo do 
trabalho é entediante, em particular 
para crianças com famílias mais desfa-
vorecidas. Os cursos parecem, muitas 
das vezes, serem propostos mais para 
amenizar as estatísticas do que para 
propor vias de saída profissional de 
real competência. Muitos sistemas de 
ensino deveriam aumentar a permeab-
ilidade e as opções de segunda escolha.

Agora, que parece que a crise se dis-
sipou, muitos jovens continuam a 
estar encurralados nas teias do desem-
prego. Por outro lado, subiu o trabalho 
precário, as promessas de “flexisegu-
rança” falharam e cada vez mais jovens 

trabalham, embora continuem pobres. 
É hoje em dia particularmente urgente 
regular a economia colaborativa. Sem 
lugar para ficar nem rendimentos para 
gastar, constituir família é para mui-
tos um sonho distante, originando 
um novo fenómeno, a que apelida-
mos “SINKies”– Single Income, No 
Kids), ou seja, casais jovens em que 
ambos trabalham e cujos rendimentos 
em conjunto dificilmente igualam um 
rendimento único “decente”. 

Nos nossos serviços sociais, assistimos 
a famílias assoladas pela pobreza e te-
mos sido testemunhas na última déca-
da de que cada vez mais pessoas são 
deixadas para trás pela sociedade. A 
Cáritas está alarmada em ver que a po-
breza está a passar de uma geração para 
outra, com impactos negativos a longo 
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prazo, sobretudo, para os mais novos. 
Por várias razões , o estatuto social dos 
pais é prognóstico do futuro dos fil-
hos. Foram prometidos os benefícios 
da mobilidade social, embora muitos 
jovens nunca a tenham conseguido. 
Este quebrar de promessa resulta no 
enfraquecimento do projeto europeu, 
quer do ponto de vista social, quer 
político. A atual ausência de espaço 
de redistribuição leva à necessidade de 
agendar de novo e de forma veemente 
os valores da justiça e da igualdade. 

Outra preocupação de considerável 
dimensão é o endividamento, reduzin-
do as oportunidades dos jovens para o 
resto da vida. Além disso, ao aumento 
exorbitante nos volumes de pedidos 
de empréstimos por estudante deixam 
uma herança pesada nos planos de 
vida de muitos rapazes e raparigas. 

Presenciamos um estigma social du-
radouro, afetando negativamente os 
de menores rendimentos, em todas as 
sociedades da Europa. A polarização e 
a crescente desigualdade alimentam o 
fenómeno de culpar as famílias mais 
destituídas pela sua situação de pobre-
za. O clima social tornou-se mais duro 
na última década. 

As nossas conclusões indicam que a 
atual situação dos jovens europeus 
terá consequências mais abrangentes e 
a mais longo prazo para as nossas so-
ciedades, mercados de trabalho e siste-
mas de proteção social. À medida que 
aumenta o número de famílias mono-
parentais, as políticas sociais deverão 
considerar a sua situação específica e 
necessidades explicitamente desde o 
início. Uma melhor conciliação entre 
trabalho e família, bem como estrutu-

ras de apoio à criança de qualidade são 
fatores particularmente importantes 
tanto para mães como para pais, já 
que pode promover a igualdade para 
todos desde tenra idade. A inclusão 
dos jovens migrantes é uma questão 
de justiça e de perspetiva inteligente. 
A promoção do investimento social e 
a definição de estratégias para finan-
ciar inclusive os sistemas, as políticas e 
os programas de ação social são vitais 
para se alcançarem ambientes coesos 
e implementar a integração de mi-
grantes. As normas europeias têm sido 
um raio de esperança para as pessoas 
com incapacidades. Mesmo assim, os 
processos de integração têm sido víti-
mas de medidas de austeridade. Esco-
las inclusivas e mercados de trabalho 
protegidos estão habitualmente entre 
os primeiros na linha dos cortes orça-
mentais. Em particular na Europa de 
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Leste observamos que a prática da não 
discriminação relativamente a pessoas 
com incapacidades chegou a um im-
passe.

Por outro lado, a Europa reagiu. A 
Garantia Juvenil é um plano ambicio-
so contra a crise de emprego entre os 
jovens. A Cáritas louva a ação rápida 
e decisiva por parte das instituições 
europeias. Detetamos, contudo, uma 
certa obsessão no emprego e na em-
pregabilidade e recomendamos uma 
determinada ponderação acompanha-
da de medidas de proteção. Na práti-
ca, as respostas europeias, como a da 

Garantia Juvenil e a Iniciativa para 
o Emprego dos Jovens, nem sempre 
conseguem alcançar os grupos alta-
mente marginalizados. A implementa-
ção no terreno fica claramente aquém 
dos compromissos políticos, particu-
larmente na qualidade da oferta. Além 
disso, a ênfase na empregabilidade 
tende a aceitar que, em muitos casos, é 
necessário todo um trabalho e investi-
mento antes da colocação de emprego, 
quanto a estabilizar, preparar o terreno 
desenvolvendo certas competências e 
conhecimentos e reconquistando um 
sentimento de segurança. E acresce 
referir que grande parte da Garantia 

Juvenil parece estar orientada para a 
quantidade. Agora que a economia 
parece estar a recuperar, é o momen-
to de corrigir este aspeto, garantindo 
a qualidade do emprego e dos estágios 
profissionais. 

Entretanto, as políticas dos serviços 
sociais dos Estados-Membros têm um 
impacto importante no bem-estar dos 
jovens. Emerge na Europa um quadro 
regulamentar comum sobre a contra-
tação de serviços sociais. Enquanto 
que as forças do mercado entram fir-
memente no processo de prestação, 
com resultados heterogéneos, o Estado 
é, sem dúvida, o responsável máximo 
que assegura os direitos sociais. Daí 
que nunca deva controlar os serviços 
oferecidos. Construir parcerias tercei-
rizadas é primordial.

Em novembro de 2017, os líderes polí-
ticos europeus aprovaram o Pilar Eu-
ropeu dos Direitos Sociais na Cimeira 
Social de Gotemburgo e, consequen-
temente, foi proposto um novo en-
quadramento para garantir as normas 
sociais. A Cáritas dá as boas-vindas à 
síntese que este enquadramento ofe-
rece, com vista a definir e avaliar as 
conquistas dos direitos sociais em 
toda a Europa, devendo ser reforçado 
por políticas de alinhamento às atuais 
obrigações dos Direitos Humanos, 
primeiro e antes de mais da Carta 
Social Europeia como a Constituição 
Social da Europa, e os compromissos 
derivados da agenda global dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).

Pela primeira vez desde a Segunda Grande Guerra 
há o risco real de os jovens adultos de hoje – a geração 
mais bem preparada que jamais tivemos – poderem 

terminar com menos possibilidades do que os seus pais.
 Comissão Europeia 20172

NOTA
1. Dados compilados para AT, BE, BG, CY, CZ, 
DE, EL, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO e 
2. RU; consultar o anexo com os códigos dos 
países.CE 2017a, p.9.

http://países.CE
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Tenho 19 anos  
e há dois anos que ando à procura de emprego 
parapoder começar uma vida independente.  

Só este ano é que encontrei uma oportunidade de 
emprego, mas, infelizmente, é um trabalho sazonal 
e, no inverno, ficarei de novo desempregado. Está a 

tornar-se muito difícil para os jovens terem uma vida 
segura a nível financeiro, devido à falta de empregos 
e aqueles que existem, a maioria deles, são precários. 
A Cáritas está a ajudar-me a mim e à minha mãe 

com alguns bens essenciais, como comida, ou algumas 
despesas de casa. 

Beneficiário de 19 anos de idade da Cáritas diocesana do Algarve
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PREFÁCIO 

Lamentavelmente, este relato não é uma história individual única, mas sim uma entre milhares 
de histórias que escutamos todos os dias. Nós, na Cáritas, o nosso trabalho social, estamos 
em contacto com pessoas que foram abandonadas. O presente relatório incide sobre jovens 
sem-abrigo no Reino Unido e abandono escolar de jovens em Malta ou no Luxemburgo. 
Testemunhamos jovens mulheres e homens endividados na República Checa e licenciados 

portugueses que fazem malabarismos para conseguir um estágio atrás de outro. Vemos jovens romenos 
com incapacidades que enfrentam sérias dificuldades para aceder à escola em condições de igualdade, 
enquanto que a Alemanha está a passar por uma síndrome de jovens desligados que estão a cair através de 
todas as redes de segurança social. Na Bulgária, observamos como adolescentes da etnia rom continuam 
a ser excluídos e discriminados no sistema de ensino, enquanto que migrantes na Finlândia e na Bélgica 
não podem pensar em fixar-se com dignidade. Jovens irlandeses, franceses e austríacos estão encalhados 
nos seus quartos de criança enquanto o preço das casas sobe. Muitas mães jovens no Chipre enfrentam a 
pobreza e a exclusão. Jovens italianos são mantidos num estado de adolescência prolongada sem contratos 
de trabalho, partilhando apartamentos e sem subsistência com que possam formar uma família. Homens e 
mulheres jovens holandeses vêem-se obrigados a contrair dívidas para estudar ou é-lhes simplesmente ne-
gado o acesso ao ensino superior devido à limitação das suas posses financeiras . A única opção de sustento 
para muitos jovens gregos é sair do seu país natal. As organizações membro da Cáritas relatam acerca destas 
práticas nestes países, dando provas das necessidades e testemunhos de populações vulneráveis que estão a 
servir e avançam quando os direitos estão a ser violados ou estão a ser de concretização mais difícil.

Infelizmente, o Grupo de Reflexão sobre o Futuro da Europa, composto por ex-chefes de estado e outros 
líderes europeus, tinha razão quando, em 2010, afirmaram  : “Pela primeira vez na história recente da 
Europa há um medo generalizado de que as crianças de hoje serão menos privilegiadas financeiramente 
do que a geração dos pais.”3 

A última década tem sido particularmente difícil para os jovens europeus, os chamados ‘Millennials’ ou 
‘geração Y’, também designada por ‘geração do milénio’ ou ‘geração da Internet’. No seu conjunto, as 
sociedades europeias parecem ter afrouxado o seu compromisso com a coesão social. E mais, a Europa está 
dividida em “melhor-situação ao centro” e uma “periferia enfiada na crise”. Em muitos Estados-Membros 
a leste e a sul, os jovens têm de fazer face não só ao difícil acesso a empregos, mas quando o conseguem, 
deparam-se com a precariedade, salários baixos e escassas perspetivas de carreira. 

Na edição deste ano da série “Caritas Cares!”, realizamos um levantamento das condições da juventude na 
Europa. É nosso objetivo fazer o acompanhamento da Estratégia Europa 2o2o e aproximar os decisores 
políticos dos impactos finais das suas políticas sociais quando chegam ao terreno. Os nossos especiais 
agradecimentos a todos os colegas nas organizações membro que contribuíram para este relatório e para 
a nossa consultora para este relatório, FRESNO, the right Link. 

Saudamos a recente proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. No entanto, apelamos a intro-
dução do pilar nos outros enquadramentos das obrigações dos direitos humanos adquiridos dos estados, 
como a Carta Social Europeia, as Convenções dos Direitos Humanos e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Consideramos igualmente necessário elaborar um sistema meticuloso de monitorização dos 
princípios dos direitos sociais em cooperação com a sociedade civil, a responsabilizar-se ainda por uma 
outra promessa : “Uma Europa com o seu rating AAA”.

O nosso apelo é escutar os jovens e dar-lhes esperança e futuro. É mais do que tempo. Já!

Jorge Nuño Mayer 
Secretário-Geral

NOTA
3. PROJETO EUROPA 2030 - Desafios e Oportunidades Um relatório para o Conselho Europeu do Grupo de Reflexão sobre o Futuro na UE 2030 
- http://www.consilium.europa.eu/media/30776/qc3210249enc.pdf.

http://www.consilium.europa.eu/media/30776/qc3210249enc.pdf
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PREFÁCIO INTRODUÇÃO

Na edição deste ano 
da série “Caritas 
Cares!”, efetuamos 
um levantamento das 
condições dos jov-

ens na Europa, já que as organizações 
da Cáritas as consideram nos nossos 
serviços sociais, programas e projetos 
de base.4 As organizações membro da 
Cáritas reportam as suas práticas nos 
países, apresentando provas das neces-
sidades e testemunhos das populações 
vulneráveis que servem e avançam 
sempre que há violação de direitos ou 
se torna mais difícil de os compreender. 
É nosso objetivo, portanto, aproximar 
os decisores políticos dos impactos das 
suas políticas sociais quando estas che-
gam ao terreno, afetando as vidas das 
pessoas.5 

Rapazes e raparigas entre os 16 e os 
29 anos de idade deparam-se com 
enormes desafios na sua vida sempre 
que transitam da infância para a idade 
adulta. Este aspeto abrange a forma-
ção da sua identidade, saindo da casa 
dos pais, transitando da escola para o 
mundo do trabalho, incluindo a es-
colha de uma carreira profissional, e 
formando a sua própria família. Todos 
estes desafios se tornaram ainda mais 
difíceis na última década devido à 
prolongada crise económica e às mu-
danças nos mercados de trabalho que 
atingiram duramente os jovens, por 
exemplo em termos de desemprego, 
salários, condições laborais e acesso a 
proteção social.

Esta situação originou títulos nos jor-
nais referindo-se a “uma geração per-
dida” ou a “uma juventude desligada”. 
O termo NEET – Jovens que não 
têm emprego, não estão a estudar ou 
não participam em ações de formação 
(Young people Not in Employment, 
Education or Training) – teve origem 
em livros e políticas em círculos para 
se tornar uma expressão comum no 
debate público. Os números relativos 
a emprego, pobreza e disparidades sa-
lariais entre jovens e a média parecem 

demonstrar que sociedades inteiras 
decidiram ignorar as gerações mais 
novas. Enquanto os níveis de assistên-
cia social descem, sobem as desigual-
dades.6 

Além disso, os desenvolvimentos 
económicos resultaram num estabele-
cimento de um centro de países euro-
peus mais desenvolvidos e numa peri-
feria abandonada. Tal contribuiu para 
pôr o projeto europeu em questão por 
este ficar aquém da sua promessa de 
uma convergência ascendente. São os 
jovens que pagam uma grande fatia da 
conta nestes países periféricos.

As nossas conclusões indicam que a 
atual situação dos jovens europeus 
terá consequências mais abrangentes e 
a mais longo prazo para as nossas so-
ciedades, mercados de trabalho e siste-
mas de proteção social. Identificámos 
um fenómeno que denominámos de 
SINKies - Single Income, No Kids  : 
Sinkies são casais jovens em que am-
bos trabalham e cujos rendimentos 
em conjunto dificilmente igualam um 
rendimento único “decente”, devido 
a maus níveis salariais e condições 
de trabalho precárias. Ser um trabal-
hador pobre também contribui para 
não poder ter filhos. Por oposição aos 
DINKIES, um termo cunhado nos 
anos oitenta para descrever o fenóme-
no dos casais que têm rendimento 
duplo mas optam por não ter filhos 
porque querem gozar a vida, os Sinkies 
são casais jovens que poderiam desejar 
ter filhos, mas que simplesmente não 
ganham para isso. E o termo também 
se refere às consequências sociais de 
ter uma primeira geração em décadas 
que ganha menos do que os pais, com 
consequências para a coesão social, os 
modelos sociais bem como os sistemas 
de proteção social – corremos o risco 
de uma sociedade a afundar-se se não 
forem tomadas medidas imediatas .

A publicação está estruturada da se-
guinte maneira  : com base na infor-
mação recolhida pelas organizações 

membro da Cáritas, o7 Capítulo 1 
identifica os principais desafios que 
os jovens europeus enfrentam quanto 
à possibilidade de acederem aos direi-
tos sociais. O Capítulo 2 apresenta as 
principais preocupações dos jovens eu-
ropeus, tais como a transmissão da po-
breza intergeracional, endividamento, 
estigma e autoconfiança, justiça ju-
venil e jovens com dependências. O 
Capítulo 3 aborda grupos específicos 
de jovens em situação de pobreza e de 
exclusão social. O Capítulo 4 descreve 
em que medida as políticas europeias e 
nacionais são eficientes no tratamento 
destes desafios, e se estão direciona-
das para os grupos mais vulneráveis 
identificados no Capítulo 3. O Capí-
tulo 5 analisa o valor acrescentado da 
iniciativa da UE para estabelecer um 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e, 
por fim, no Capítulo 6, apresentamos 
algumas conclusões e formulamos re-
comendações às políticas, tanto nacio-
nais como europeias.
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NOTA

4 Foram compilados dados de 17 países europeus: 
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EL, FI, FR, IE, IT, LU, 
MT, NL, PT, RO e RU; ver os códigos dos países em 
anexo. Encontre os relatórios de cada país, incluindo 
exemplos do projeto da Caritas , aqui: Áustria, Bélgica, 
Bulgária, Chipre, República Checa, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, 
Portugal, Roménia e Reino Unido.

5 A Caritas Europa desenvolve um profundo e since-
ro empenho na análise e no combate contra a pobreza e 
a exclusão social. Defendemos um verdadeiro e integral 
desenvolvimento humano, uma justiça social e sistemas 
sociais sustentáveis. A rede defende pessoas carenciadas, 
de modo a transformar a sociedade numa civilização 
mais justa e inclusiva. Por conseguinte, trabalhamos e 
defendemos uma sociedade inclusiva que acolha todos, 
incluindo aqueles que sofrem privações. Promovemos 
os direitos sociais, tais como o direito a viver uma vida 
sem pobreza, o direito ao trabalho, aos cuidados de 
saúde, à igualdade de tratamento, à habitação, entre 
outros.

6 OECD 2017; EC2017g.

7 Para a Caritas Cares! Série de relatórios por país 
2017, ver http://www.caritas.eu/publications 

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_at_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_be_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_bg_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/171207_caritas_cares_country_report_cy_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_fi_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/171207_caritas_cares_country_report_fr_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/171207_caritas_cares_country_report_de_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/171206_caritas_cares_country_report_el_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_ie_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_it.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_lu_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_mt_-_final.1.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_ro_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_uk_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/publications
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ACESSO LIMITADO 
AOS DIREITOS PELOS  
JOVENS EUROPEUS

As causas da pobreza e da 
exclusão social entre os 
jovens europeus são tão 
debatidas quanto as alegadas 
soluções. Pelos inquéritos 
por país feitos pela Cáritas, 
foram mencionados alguns 
problemas que estão 
frequentemente interligados. 
A reivindicação de serem os 
governos a assegurar planos 
de rendimentos mínimos 
adequados é amplamente 
partilhada. O problema 
está relacionado com o 
estabelecimento de níveis 
salariais (mínimos), quer 
reduzindo a precariedade 
e propondo alternativas de 
rendimento para com aqueles 
sem acesso ao mercado 
de trabalho ou que estão 
desempregados. Com base no 
inquérito da Cáritas, foram 
identificadas as seguintes 
lacunas, indicando quais as 
áreas de menor acesso ou 
possibilidade de os jovens 
garantirem os seus direitos. 
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Cáritas República Checa

 “Estava a viver com o meu namorado há um ano. 
Engravidei e ele disse-me que eu tinha três dias para 

deixar o apartamento. Nas primeiras noites dormi em 
bancos de jardim nos parques. Foi quando uma amiga 
me ajudou a encontrar um apartamento barato. No 
apartamento não tinha aquecimento. Em outubro, a 
minha filha nasceu e passámos todo o inverno naquele 

apartamento frio e húmido. Por essa altura, já não 
tinha dinheiro para a renda. Fui posta fora. Tinha 
muito medo que a minha bebé me fosse tirada pelos 

serviços sociais, mas era impossível encontrar uma casa 
que eu pudesse pagar.

Utilizadora do serviço Cáritas, Cáritas Áustria
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TABELA 1 Direitos a que jovens em risco de pobreza e 
exclusão social têm acesso mais limitado do que outros 
grupos etários, segundo a experiência das organizações 
membro da Cáritas (17 respostas, máximo 5 itens)

OPÇÕES DE PERGUNTA CONTAGEM

Direito à habitação 13

Direito ao trabalho 8

Direito à igualdade e à não discriminação 7

Direito à educação 5

Direito à proteção social 5

Direito aos cuidados de saúde 2

Outros 3

A secção seguinte descreve em pormenor as observações das orga-
nizações membro da Cáritas quanto ao acesso dos jovens (ou falta 
dele) aos seus direitos. 

O DIREITO À HABITAÇÃO

Jovens entre os 18 e os 29 anos 
de idade deparam-se com um 
desafio individual de transição 
entre a adolescência e a idade 
adulta. Isso coincide com o de-

safio social de integrar os jovens como 
cidadãos numa sociedade e como 
trabalhadores por conta de outrem 
ou por conta própria na vida laboral 
quando transitam da escola para o 
mundo do trabalho. Sair da casa dos 
pais é um passo importante. Marca 
uma etapa importante para estas tran-
sições, em termos de independência 
financeira. Dar esse passo, contudo, 
tornou-se mais difícil muito devido à 
crise económica e à crise de emprego 
entre os jovens . Embora as estatísticas 
para a Europa (UE 28) não mostrem 
alterações na idade média estimada 

de jovens que deixam a casa dos pais - 
tem sido praticamente uma constante 
na última década isso acontecer à vol-
ta dos 26,2 anos) - existem diferenças 
entre os principais Estados-Membros 
mais desenvolvidos e a periferia afe-
tada pela crise. Nesse aspeto, a idade 
em que os jovens saem da casa dos pais 
baixou em países como a Alemanha e 
a Bélgica, apesar de ter aumentado em 
países como Espanha, Itália, Irlanda 
e Grécia.8 Este aspeto está diretamente 
relacionado com o preço da habitação. 
Nas políticas da habitação, as necessi-
dades dos jovens têm de ser tomadas 
em consideração para os apoiar na sua 
busca de uma vida independente e au-
tossustentável. O relatório da Cáritas 
por país9 reflete a importância dessa 
necessidade.

De acordo com o relatório austríaco, 
jovens em risco de pobreza deparam-se 
com consideráveis dificuldades em ace-
der a uma habitação com custos razoá-
veis . Jovens sem apoio financeiro dos 
familiares sentem sérias dificuldades 
quando entrem no mercado da habita-
ção. Os custos das casas são um esforço 
considerável no rendimento familiar e 
as rendas têm aumentado despropor-
cionadamente nos últimos dez anos.

Na Bélgica, os jovens têm enorme di-
ficuldade em emancipar-se e deixar a 
casas dos pais, atendendo ao custo ele-
vado das rendas de casa. A habitação 
social tem extensas listas de espera.

Na República Checa, aproximada-
mente 68.500 pessoas não têm abrigo 
e cerca de 119.000 estão sob a ameaça 
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de perderem a sua casa por viverem em 
habitações incertas ou inapropriadas e 
precárias.

A Cáritas Grécia confirma que a maio-
ria dos jovens já não consegue ter os 
meios para pagar a sua própria habita-
ção e permanece muito tempo com os 
pais ou familiares. Além disso , desde o 
início da crise económica, um número 
crescente de crianças e jovens vive em 
condições de habitação precárias, sem 
aquecimento, sem eletricidade e com 
humidade. A percentagem de jovens 
sem-abrigo, consequentemente, au-
mentou.

Na França, segundo a Secours Catho-
lique-Caritas France, a probabilidade é 
os jovens viverem em habitações alter-
nativas ou precárias, por exemplo, com 
familiares mais chegados, em abrigos 
ou na rua. Os jovens têm acesso limita-
do à habitação social.

A Justiça Social da Irlanda explica que 
o número de agregados familiares no se-
tor imobiliário social tem uma lista de 
espera elevada e que a percentagem dos 
que estão em lista de espera há mais de 
sete anos duplicou. Com os preços das 
rendas a subir, tanto os salários médios 
como os complementos de renda são 
insuficientes para assegurar o acesso à 
habitação por parte dos jovens.

A Cáritas Luxemburgo relata o aumen-
to desproporcionado dos preços da ha-
bitação aliado a uma redução na habita-
ção social. O impacto nas condições de 
vida dos jovens que não podem custear 
uma casa decente é extremamente ne-
gativo. Tal fenómeno , combinado com 
uma elevada taxa de desemprego entre 
os jovens, está a impedir o desenvol-
vimento socioeconómico das gerações 
mais novas. Por conseguinte, a Cáritas 
Luxemburgo apela a que se tomem 
medidas urgentes no setor imobiliário 
social, com enfoque num aumento 
neste domínio, atribuindo subsídios de 
renda a pessoas mais vulneráveis, em es-
pecial aos jovens e tomando medidas de 
controlo das rendas.
A Cáritas Portuguesa descreve as difi-
culdades de muitos jovens quando se 
trata de aceder a um canto só seu, devi-
do à situação precária de emprego e ao 
mercado da habitação com preços altos. 
Um sentimento comum de insegurança 

relacionado com o seu futuro impede 
muitos jovens de assumir o compromis-
so de uma renda ou de compra de um 
apartamento. O resultado é que vivem 
mais tempo com os pais ou alugam 
quartos em apartamentos partilhados.

O relatório do RU transmite em de-
talhe como os jovens mais pobres são 
excluídos da possibilidade de compra-
rem ou alugarem um apartamento, ao 
mesmo tempo que os planos de habi-
tação social são reduzidos. A fasquia do 
mercado imobiliário no RU está muito 
para além do que muitos jovens podem 
pagar. O acesso limitado à habitação 
é atualmente um dos problemas mais 
preocupantes para este grupo.

A Cáritas Itália revela como o proble-
ma do deficit habitacional se tem vin-
do a agravar devido à falta de recursos 
do setor público da habitação social e à 
inexistência de medidas legislativas no 
mercado de arrendamento e habitação 
social.

No conjunto, as experiências da Cáritas 
mostram um fosso crescente no acesso 
à habitação entre jovens mais carencia-
dos e os seus pares em melhor situação 
financeira. Para muitos jovens vulnerá-
veis, como os migrantes, mães solteiras 
ou jovens em precariedade de emprego, 
pagar a renda representa uma parte sig-
nificativa das suas despesas mensais. Os 
assistentes sociais da Cáritas habitua-
ram-se a intervir em situações de en-
dividamento, pagamento de hipotecas 
em falta, e despejos forçados, tudo isso 
relacionado com a habitação e a sua su-
bida constante. Os sem-abrigo, apesar 
de serem um problema mais complexo, 
está diretamente relacionado com as 
políticas da habitação e o fracasso de os 
governos oferecerem alternativas pron-
tamente em tempos de crise financeira 
e de vida.10

A Cáritas defende o acesso aos direitos 
básicos para todos. O acesso à habitação 
de qualidade e económica é uma parte 
essencial dos sistemas de proteção so-
cial, como mecanismo de solidariedade, 
assegurando o bem-estar da sociedade 
no seu todo.11 Algumas políticas podem 
facilitar o acesso aos jovens, permitin-
do-lhes aceder a habitação económica e 
de qualidade. Entre estas há as políticas 
de habitação social, subsídios de renda, 

garantias de aluguer, planos de rendi-
mento mínimo, deduções fiscais, con-
trolo de preços das rendas, juntamente 
com outras políticas mais abrangentes 
de planeamento espacial para coesão so-
cial urbana.12 As suas competências pas-
sam diretamente pela governação mul-
tinível da Europa desde as autarquias 
locais às instituições europeias.

Nas últimas décadas, muitas das políti-
cas de proteção social, incluindo a polí-
tica de habitação social, têm sido alvo 
de falta de vontade política para fomen-
tar decisivamente o apoio à habitação 
como direito básico. Pelo contrário, 
apesar de o acesso à habitação ser um 
direito básico, foi submetido para me-
ros critérios de mercado. Ao mesmo 
tempo, o investimento social a longo 
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prazo em habitação social e benefícios 
em habitações foram cortados devido 
a razões de consolidação fiscal e medi-
das de austeridade. Por conseguinte, na 
última década, o setor do imobiliário 
– intimamente ligado à crise bancária 
– chegou aos títulos dos jornais com re-
latórios de despejos forçados, endivida-
mento das famílias, habitação precária 
sobrelotada e os sem-abrigo.

A Cáritas dá, pois, as boas-vindas ao Pi-
lar Europeu dos Direitos Sociais (EPSR 
– European Pillar of Social Rights) , 
cujo 19o princípio reconhece explici-
tamente o direito à habitação e assume 
o compromisso de disponibilizar habi-
tação social ou benefícios para a habi-
tação aos mais necessitados e garantir 
abrigo e serviços aos sem-abrigo.13 Um 

indicador do setor imobiliário é apre-
sentado no recentemente proposto Pai-
nel de Indicadores Sociais para o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.14 No 
entanto, a avaliação não regista a com-
plexidade do acesso à habitação.15 A 
Cáritas ficará vigilante na forma como 
o princípio irá ser traduzido nas polí-
ticas estatais, regionais e municipais. O 
Processo Semestre Europeu poderá vir 
a ser uma ferramenta útil na monito-
rização da sua implementação, particu-
larmente se a iniciativa dinâmica, pro-
tagonizada pelo PEDS estiver a desviar 
a atenção do desempenho económico e 
monetário para as metas sociais.

A habitação, como um direito hu-
mano e condição fundamental para a 
dignidade humana, está também pro-

tegida pelo artigo 31º da Carta Social 
Europeia Revista, que prevê tornar a 
habitação acessível àqueles que dela 
necessitam e atacar o problema dos 
sem-abrigo.16 Além do mais , os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) constituem um enquadramento 
global de avaliação das normas sociais 
e ambientais. A habitação sobe forte-
mente. Está explicitamente formulado 
no Objetivo 11.2 da Estratégia ‘Ci-
dades Sustentáveis’ : “até 2030, garantir 
o acesso de todos à habitação segura, 
adequada e a preço acessível (…)”, as-
sim como está implicitamente incluído 
nos objetivos a redução à pobreza (1) e 
a redução das desigualdades (10).
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O DIREITO AO TRABALHO – E À EDUCAÇÃO

Tenho 25 anos e há 10 que trabalho em empregos 
precários. Comecei a trabalhar com a intenção de 

ajudar a minha mãe e continuar com os meus estudos 
na universidade. Atualmente, tenho um contrato 
no âmbito de uma medida de emprego de uma 

edilidade, mas, para mim, é quase o mesmo que estar 
desempregado. O meu salário é de 419 € e tenho três 
anos de estudos ao nível da licenciatura, dúzias de 
formações profissionais, um ano de migração para 

outro país e 10 anos de luta e esforço. 
Utilizador do serviço Cáritas, Cáritas Portugal

A recessão marcou nos 
últimos dez anos toda 
uma geração de ra-
pazes e raparigas, que  
 passaram “do melhor 

tempo das suas vidas” para as nuvens 
negras da crise. Com a recessão a varrer 
literalmente a Europa, o desemprego 
juvenil subiu para níveis sem prece-
dentes, com uma distribuição desigual 
entre os Estados-Membros centrais e os 
periféricos. Por outro lado os salários e 
a proteção legal do primeiro emprego 
forçou os jovens europeus a assentar 
num, até aí desconhecido, universo de 
precariedade e salários baixos. Sendo 
os jovens obrigados a depararem-se 
com uma exposição ainda maior a to-
dos os efeitos da crise.

Os relatórios por país da Cáritas mos-
tram uma imagem sombria do sofri-
mento dos jovens na Europa quando se 
trata de aceder a um emprego estável e 
bem remunerado. O relatório de Portu-
gal descreve como as oportunidades de 
trabalho e níveis salariais caíram dras-
ticamente desde a crise. Portugal tem 
ainda um nível elevado de desemprego 
entre as camadas mais jovens, muitos 
emigraram e os diplomas universitários 
não estão a ser valorizados no mercado 
de trabalho.

De acordo com o relatório por país, 
a atual geração de jovens no RU – os 
chamados ‘Millennials’ ou ‘geração Y’, 
também designada por ‘geração do mi-
lénio’ ou ‘geração da Internet’, entre os 
21 e os 30 anos – não viu o seu salá-
rio aumentar de modo a acompanhar a 
inflação nos últimos cinco anos. Esta é 
a primeira geração a ganhar menos do 
que a geração anterior.

De acordo com o relatório por país, na 
Grécia, a maioria dos jovens que conse-
gue concluir os estudos universitários, 
fica presa a empregos irrelevantes rela-
tivamente aos estudos que concluiu ou 
trabalha em condições extremamente 
más, que mais fazem lembrar a situação 
posterior à Segunda Grande Guerra.
Na Roménia, os níveis salariais entre 
os jovens não chegam frequentemente 
para levar as famílias acima do limiar 

da pobreza. Consequentemente, um 
em cada dois jovens romenos emigra 
em busca de melhores oportunidades 
noutro sítio.

Na Áustria, um em cada dez jovens é 
considerado um trabalhador pobre. Em 
contraste, a carga fiscal sobre o trabalho 
é das mais altas da Europa, ao passo que 
os impostos sobre a riqueza estão entre 
os mais baixos em toda a OCDE.

Em Itália, os jovens são forçados a adiar 
as fases marcadas pela maturidade. De-
vido ao desemprego generalizado, jun-
tamente com a precariedade e os bai-
xos salários, jovens de ambos os sexos 
não conseguem alcançar a autonomia 
económica, nem sair da casa dos pais, 
comprar a sua própria casa e construir 
a sua própria família, entre outras coi-
sas. Em muitos casos, mesmo aquelas 
pessoas que estão no limiar dos trinta 
não se definem a si mesmas nem como 
“jovens” nem como “adultos”, uma vez 
que estão tão longe de terem a sua inde-
pendência financeira.

Em França, os jovens que estão desem-
pregados ou em empregos precários de-
param-se com dificuldades em se envol-
ver num projeto de vida independente 
e autónoma. Dois terços dos jovens que 
terminaram o sistema de ensino conti-

nuam a viver com os pais. A sociedade 
francesa está a lutar para criar espaço 
para os seus jovens no mundo laboral. 
O que, desde logo, nos leva a um para-
doxo : os jovens na força da idade não 
são capazes de oferecer o seu potencial 
e a sua energia, enquanto que os planos 
de aposentações e proteção social assim 
como a vida social em geral necessita-
riam da sua contribuição.

Em geral, os relatórios por país da Cá-
ritas dão uma imagem de juventude 
excluída presa no desemprego a longo 
prazo, trabalho precário e mal pago, 
apesar do seu grau académico, e tran-
sitando de um estágio para outro. A 
maior parte dos relatórios por país alu-
dem à frustração e à deceção dos jovens, 
que deixam de acreditar na promessa de 
que é possível ter sucesso se se esforça-
rem, dado que está provado que isso 
é inatingível e impossível para muitos 
deles. 

A Europa respondeu à crise de desem-
prego entre os jovens com medidas 
decisivas. Dois indicadores marcam as 
manchetes para combater o desempre-
go entre os jovens – abandono escolar 
precoce e a percentagem de jovens que 
não têm emprego, educação ou forma-
ção profissional (NEETs). A agenda 
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2020 define a meta para elevar a taxa 
dos que abandonam cedo o ensino 
escolar abaixo dos 10%. O conceito 
NEET abundou nos anos noventa, foi 
declarado como um objetivo na inicia-
tiva “Juventude em movimento” em 
2010, e foi estabelecido como meta na 
estratégia “Garantia Juvenil” em 2013.

O estímulo do empreendedorismo ju-
venil representa tanto oportunidades 
como riscos. Existem razões para preo-
cupação de que o auto-emprego ou o 
trabalho ‘freelance’ escondem situações 
de emprego altamente dependentes 
ou precárias. É o caso particular para 
as ocupações criadas pelos jovens em-
presários. Enquanto que a ‘flexicurity’ 
(flexisegurança) parece ser uma promes-
sa válida, uma grande percentagem de 
jovens europeus desenvolvem a sua car-
reira profissional nunca tendo assinado 
um contrato de trabalho permanente.17 
Este é especialmente o caso na chama-
da Economia Colaborativa – definida 
como negócios, cujas transações são 
facilitadas horizontalmente através de 
plataformas online.18 Em muitos casos, 
a Garantia Juvenil e a Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens têm promovido 
este tipo de caminho para o emprego. 
Os direitos do trabalho e da proteção 
social necessitam de ser salvaguardados 
e requerem mais esforços reguladores.

O Modelo Social da Cáritas coloca no 
cerne os mercados do trabalho, jun-
tamente com a política familiar e os 
sistemas de proteção social.19 A Cáritas 
defende uma abordagem ao emprego 
assente nos direitos e não discrimina-
tória, que seja sensível às necessidades 
dos jovens. As autoridades nacionais 
e/ou regionais têm um papel funda-
mental na organização dos serviços 
de aconselhamento ao emprego, asse-
gurando salários mínimos e segurança 
no trabalho, e construindo medidas 
de apoio à transição do ensino para 
o mercado do trabalho. Estas obriga-
ções estão mencionadas na Carta So-
cial Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. 
Essas mesmas obrigações foram recen-
temente reiteradas no enquadramento 
global dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). Referem 
estes, concretamente, no Objetivo 8.6 

“Até 2020, reduzir substancialmente 
a proporção de jovens sem emprego, 
educação ou formação” e no Objetivo 
8.5  : “Até 2030, alcançar o emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente 
para todas as mulheres e homens, in-
clusivamente para os jovens e as pessoas 
com deficiência, e remuneração igual 
para trabalho de igual valor”. Também 

incitam os governos no Objetivo 4.4 
para garantir a “Até 2030, aumentar 
substancialmente o número de jovens 
e adultos que tenham competências re-
levantes, inclusivamente competências 
técnicas e profissionais, para emprego, 
trabalho decente e empreendedoris-
mo”.
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ASSUNTOS DE PREOCUPAÇÃO 
PARA A JUVENTUDE EUROPEIA

As secções anteriores 
tratavam dos direitos 
que os jovens sentem 
dificuldade em 
exercer. Além destes, 
as conclusões do 
inquérito realizado 
pelas organizações 
membro da Cáritas 
revelaram uma série 
de tópicos específicos, 
que envolvem jovens 
europeus em situações 
de exclusão social. A 
secção seguinte chama 
à atenção para alguns 
tópicos em particular que 
a Cáritas quer salientar 
aos decisores políticos 
quando estes elaborarem 
políticas ou propuserem 
serviços sociais. 
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TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL DA POBREZA E DA MOBILIDADE SOCIAL 

As políticas que preten-
dem parar a transferên-
cia intergeracional da 
pobreza e da exclusão 
  social têm de come-

çar na primeira infância, com parti-
cular ênfase na adolescência, um dos 
momentos cruciais.20 A transição da 
escola para o trabalho – incluindo ter-
minar o secundário, ensino terciário 
ou formação profissional, estágios, 
opção de carreira, etc. – represen-
ta uma oportunidade determinante 
para a intervenção pública reajustar 
as desigualdades sociais e reforçar as 
oportunidades dos grupos populacio-
nais mais desfavorecidos. Este facto é 
especialmente importante, visto que os 
relatórios por país da Cáritas sugerem 
que não só há falta de oportunidades 
iguais, mas também que as desigual-
dades aumentaram na última década.

A maioria dos jovens beneficiários dos 
serviços sociais da Cáritas na Repú-
blica Checa já viveram situações de 
pobreza, carência e exclusão social du-
rante a infância. A hipótese de se ser 
pobre na idade adulta é muito maior 
quando se nasceu pobre do que a hi-
pótese de ficar pobre mais tarde na 
vida.

Na Grécia, diz o relatório que a taxa de 
empobrecimento está a aumentar e que 
as famílias não conseguem auxiliar os fi-
lhos nem sequer no acesso supostamen-
te gratuito aos serviços do Estado. Mui-
tas famílias passam pela experiência, 
por um lado, de que o seu rendimento 
está constantemente a encolher, quan-
do ambos os salários e benefícios estão 
a ser reduzidos, enquanto os impostos 
estão constantemente a subir e o custo 
de vida aumenta as suas despesas diárias, 
obrigando frequentemente os pais a re-
lutantemente terem de privar os filhos 
da possibilidade de ambicionarem ou 
de continuarem uma educação superior. 

Na Irlanda, há uma grande preocupa-
ção com o número de crianças a viver 
em agregados familiares desemprega-
dos e com uma potencial transmissão 
intergeracional da pobreza.

Os relatórios da Bulgária mostram 
que alguns pais, devido às suas res-
trições financeiras ou crenças sociais, 
preferem que os filhos trabalhem a que 
frequentem a escola ou uma formação 
profissional.

O relatório da Áustria retrata que os 
alunos mais carenciados não podem 
pagar lições suplementares.

O relatório da Alemanha menciona a 
ligação forte entre o contexto social e 
o desempenho escolar de uma crian-
ça. Isso traduz-se também em saídas 
profissionais inferiores. Os alunos que 
abandonam a escola sem um certifi-
cado do ensino secundário enfrentam 
graves problemas no mercado de tra-
balho. As diferenças nas suas percen-
tagens a nível local e regional mostram 
que há muito ainda por fazer para me-
lhorar a sua situação.

Na Itália, o relatório relata um nú-
mero crescente de famílias que sofrem 
privação material. Essa situação impe-
de crianças e jovens de frequentarem 
a escola em condições adequadas e de 
participarem numa vida social e cul-
tural.

Em França, os alunos provenientes de fa-
mílias desfavorecidas têm três vezes mais 
probabilidades de abandono escolar. No 
final do ensino secundário, 35% dos alu-
nos nas escolas mais desfavorecidas eram 
fluentes em Francês, comparativamente 
aos 80% nas escolas mais favorecidas. O 
sistema de ensino francês enfrenta imen-
sos desafios derivados da segregação ét-
nica e social, criando uma desconfiança 
entre as famílias e o sistema escolar.

O relatório do Luxemburgo levanta 
alarmes relativamente ao facto de as ge-
rações mais novas de grupos específicos 
da população estarem a herdar proble-
mas relacionados com a pobreza e a ex-
clusão social dos pais, o que, no futuro, 
terá um preço elevado para o país, uma 
vez que o governo terá de investir em 
programas específicos para lidar com tais 
problemas. Em geral, tais respostas ten-
dem a ser mais dispendiosas do que os 
programas de prevenção.

Em Portugal, de acordo com os assisten-
tes sociais da Cáritas, famílias seriamente 
carenciadas não estão em posição de au-
xiliar os seus parentes a obter uma educa-
ção ou a aceder ao mercado do trabalho 
e da habitação. 

O relatório da Roménia afirma que a 
instabilidade dos postos de trabalho dos 
pais com um rendimento instável e ina-
dequado, sem potencial de progresso nas 
carreiras, influencia o padrão de vida das 
famílias, a educação e o próprio desen-
volvimento das famílias. Algumas descri-
ções no relatório referem que os cortes 
nas despesas sociais, como os cuidados 
materno-infantis ou o apoio nos mate-
riais escolares, se refletem na maioria das 
crianças desfavorecidas. Com base nestas 
conclusões, a Cáritas depreende que as 
oportunidades, e nomeadamente a fal-
ta delas, estão diretamente relacionadas 
com o estatuto social da família.

A literatura sobre mobilidade social e 
transmissão intergeracional da pobre-
za é extensa.21 Um relatório recente do 
EUROFOUND aponta para a preocu-
pação de que, pela primeira vez em déca-
das, as gerações mais novas terão menos 
oportunidades para a mobilidade social 
ascendente do que as gerações que as 
precederam. O “elevador social” tem 
duas dimensões  : as hipóteses de que 
toda a geração tenha melhores condições 
do que a geração anterior (mobilidade 
social) e o facto de os indivíduos terem 
hipóteses de mudar para outras classes 
ocupacionais e rendimentos (fluidez so-
cial).22 Estas dimensões desdobram-se 
contra um contexto de crescentes 
desigualdades. Nas décadas precedentes, 
a crescente mobilidade social e a igual-
dade de as oportunidades podiam ser 
alcançadas porque havia um crescimento 
generalizado dos rendimentos. Hoje em 
dia, a atual ausência de espaço de redis-
tribuição leva à necessidade de agendar 
de novo de forma veemente os valores da 
justiça e da igualdade.23

Neste contexto, vale a pena mencio-
nar a Recomendação CM/Rec(2015)3, 
adotada pelo Comité de Ministros do 
Conselho da Europa em 21 de janeiro 
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Na Cáritas  
sabemos que, quando as crianças crescem em famílias 

carenciadas, levam isso para o resto das suas vidas. 
Muitas vezes, crianças que vivem uma experiência de 

pobreza na infância, ficam marcadas para  
toda a vida.

Cáritas Bélgica

de 201524, a qual especificamente “re-
comenda que os governos dos Estados-
-Membros desenvolvam e implementem 
políticas públicas sustentáveis e baseadas 
em evidências que tenham em linha de 
conta as situações e as carências especí-
ficas dos jovens provenientes de bairros 
mais desfavorecidos. Estas políticas deve-
rão impedir e erradicar a pobreza, a dis-
criminação, a violência e a exclusão que os 
jovens enfrentam...”

Além da mobilidade social de uma gera-
ção para a outra, o tema da justiça entre 
gerações surge fortemente no debate. 
Um indicador recentemente publicado, 
construído com base nos dados do Eu-
rostat, mede a justiça e imparcialidade 
intergeracional. Aponta no sentido de 
uma rutura na geração do contrato. Os 
autores documentam um decréscimo nas 
oportunidades sociais e económicas para 
as gerações mais novas, ao passo que, 
em simultâneo, o fardo de cuidar das 

gerações mais velhas aumenta.25 Estas 
análises reiteram as perceções da Cáritas, 
nas suas diferentes organizações em toda 
a Europa. Os jovens, vemo-lo nos nos-
sos serviços, estão com mais frequência 
à margem da sociedade. Para estes jov-
ens, homens e mulheres, a promessa do 
contrato intergeracional de que os mais 
novos terão uma vida melhor do que a 
dos pais, deixou de ser verdade na maio-
ria dos casos. 
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ENDIVIDAMENTO

Os relatórios por países 
da República Che-
ca, Reino Unido e 
Áustria mostram que 
uma falta de literacia 

financeira e uma omissão nas políticas 
públicas para mitigar o endividamento 
conduz alguns jovens à pobreza. Isso 
pode levar à pobreza energética e 
atrasos no pagamento de contas de 
serviços, estendendo-se a confisco de 
propriedades e a despejos forçados. 
Estudos científicos concluíram que os 
jovens correm maior risco deste tipo de 
situações.26 Por vezes, os jovens ficam 
inclusive com a responsabilidade do 
endividamento dos pais. As políticas 
deveriam dar aos jovens a possibilidade 
de começarem de novo. Neste ponto 
particular, é especialmente preocu-
pante como algumas políticas educa-
cionais geram imensas dívidas para 
empréstimos a estudantes.27 

Experiências de desemprego,  
em particular desemprego de longa duração, a par 
de uma incapacidade de acesso a qualquer tipo de 
trabalho, formação ou educação, tendem a deixar 

nos jovens um ‘efeito pavoroso’. Aumentam os desafios 
associados de lhes conseguir uma vida ativa no 

mercado do trabalho em qualquer etapa no futuro, e 
isso é preocupante.

Assistente social, Social Justice Ireland.
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ESTIGMA E AUTOCONFIANÇA

Temos medo do 
desemprego, o que 
queremos fazer é 

trabalhar, encontrar 
um emprego a sério.”

Jovens que vivem na França 
Ultramarina, Secours 

Catholique-Caritas France

O clima social tor-
nou-se mais duro na 
última década. O 
relatório da Bélgica 
relata que a taxa de 

absorção dos benefícios sociais é bai-
xa, o que aponta para uma perceção 
social negativa de aceitar os benefí-
cios sociais assim como uma falta de 
informação, particularmente entre 
os mais vulneráveis. Os assistentes 
sociais da Cáritas Bélgica relatam 
 conversas com pessoas afetadas pela 
pobreza  : “Contam-nos que sentem 
que a sociedade está a mudar - e que, 
cada vez mais, a exclusão social é tida 
como inevitável, e aceitam-na.”

O relatório da Grécia revela que a 
pobreza entrincheirada e a sua trans-
missão intergeracional afeta profunda-
mente a autoimagem de uma pessoa, 
assim como a sua autoestima e posição 
social. Por conseguinte, a transmis-
são da pobreza gera continuadamen-
te um esvaziamento de poder e fata-
lismo. Os assistentes sociais contam 
que testemunham que a pobreza gera 
constantemente um esvaziamento de 
poder e fatalismo, como é o acreditar 
que sofrer porque se é pobre é algo de 
inevitável. Ou emerge uma atitude de 
autoflagelação  : “Não mereço melhor 
porque não sou capaz de fazer mais”.

A tendência das estratégias europeias 
em relação às políticas do desemprego 
como sendo literalmente a única me-
dida contra a pobreza e para a inclusão 
social aprofunda, é, de facto, o fosso 
entre aqueles que são capazes de gerar 
um rendimento aceitável e aqueles que 
o não são.28 Num plano conceptual, 
parece reproduzir a distinção entre os 
“perigosamente pobres” e os “pobres 
porque o merecem”.29 Incorre no ris-
co de reforçar o fenómeno de culpar 
as famílias mais destituídas pela sua 
situação de pobreza. Este aspeto está 
muitas vezes interligado com os enun-
ciados retóricos negativos e as práticas 
discriminatórias contra os jovens mi-
grantes.

Pelo contrário, abordagens recentes 
que conciliam ativação de medidas 
com medidas de proteção seguem 
uma abordagem que se afasta de se-
rem assegurados, antes de mais, os 
direitos básicos para todos. A mais 
proeminente entre elas refere-se ao 
debate sobre o rendimento mínimo 
garantido.30 Quanto a esta questão, a 
Cáritas congratula-se vivamente com 
o recente apelo do Parlamento Eu-
ropeu para um rendimento mínimo 
em toda a UE.31 É urgente desenvol-
ver uma focalização mais alargada, na 
qual o acesso ao trabalho é apenas uma 
das medidas, enquanto que programas 
específicos são adaptados aos mais ex-
cluídos, resumindo  : combater a po-
breza e a exclusão juvenis – não apenas 
o desemprego.32 
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JUSTIÇA JUVENIL E JOVENS COM DEPENDÊNCIAS

Alguns dos relatórios por 
país da Cáritas (MT, 
DE, FI, CZ, RU) docu-
mentam o trabalho com 
jovens infratores e ra-

pazes e raparigas com dependências ou 
problemas de saúde mental, como de-
pressão. Os jovens sem-abrigo sofrem 
frequentemente um misto de todos 
estes distúrbios, o que em certos casos 
foi documentado como um método de 
enfrentar e de lidar com as suas situa-
ções e empobrecimento para as quais 
não vêm solução. Planos de garantia de 
rendimento combinados com análiss 
de casos sociais personalizados e acesso 
a habitação acessível previnem even-
tuais recaídas.33 Os sistemas de justiça 
juvenil e as instalações de reabilitação 
devem fazer o elo com propostas in-
tegradas que harmonizem assistência 

social, escolaridade ou educação voca-
cional e formação com colocação em 
emprego.

Contudo, as respostas europeias como 
a da Garantia Juvenil e a Iniciati-
va para o Emprego dos Jovens, nem 
sempre conseguem alcançar os gru-
pos altamente marginalizados. Além 
disso, a ênfase na empregabilidade 
tende a aceitar que, em muitos casos, 
é necessário todo um trabalho e inves-
timento antes da colocação de empre-
go, quanto a estabilizar e preparar o 
terreno desenvolvendo certas compe-
tências e conhecimentos e reconquis-
tando um sentimento de segurança. 
Na realidade, a atenção generalizada 
no trabalho tende a disfarçar algumas 
das outras necessidades básicas. Isso, 
acrescido dos cortes generalizados 

nos serviços sociais e na prestação de 
cuidados de saúde – alguns dos quais 
foram reforçados pelas recomendações 
europeias de consolidação fiscal – cria-
ram ainda mais complexidades e isola-
mento para uma juventude já vítima 
do empobrecimento.34 

Uma intervenção em devido tempo 
junto dos jovens desemparados ou 
desviados num enorme potencial para 
evitar que o abuso de substâncias pe-
rigosas, estilos de vida criminosos e 
comportamento violento se transfor-
mem em crónicos. Nas muito divul-
gadas políticas europeias orientadas 
para a empregabilidade, estes jovens 
à margem da sociedade não são pra-
ticamente considerados e algo deveria 
mudar.

COMERCIALIZAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO

Está a tornar-se cada vez 
mais evidente que as for-
ças do mercado corroem 
as relações comunitárias, 
a par com a desigualdade 

vulnerável e crescente, criando grande 
tensão no meio-ambiente. Mas as em-
presas privadas não podem, só por si, 
gerar a inovação social necessária para 
transformar a sociedade num lugar 
melhor. Com os mercados laborais a 
serem cada vez mais competitivos, a 
diversidade não está a ser mais respei-
tada, nem os postos de trabalho a irem 
para os mais vulneráveis.

Por outro lado, muitos jovens euro-
peus procuram uma economia que 
– além do lucro – gere bem-estar e 

coesão social na sociedade. Novos mo-
delos de organização económica estão 
a ganhar cada vez mais apoio. A econo-
mia social pensa primeiro nas pessoas 
e só depois nos lucros. A economia so-
cial inclui formas organizacionais, tais 
como cooperativas, mútuas, funda-
ções e associações, assim como formas 
mais modernas de empresas sociais. 
Todas elas têm um núcleo de valores 
para equilibrar os resultados económi-
cos, sociais e ambientais. Investindo 
os lucros nos objetivos sociais, a eco-
nomia social cria relações comunais, 
oferece oportunidades tanto para indi-
víduos como para as comunidades, e 
abre espaços à participação e à partilha 
de ideias. Esta forma de organização 
comercial está a captar a atenção dos 

políticos. Recentemente, o Conselho 
Europeu reiterou o seu reconheci-
mento do papel da economia social na 
criação de emprego e na implementa-
ção da coesão social.35 A Cáritas apoia 
fortemente as iniciativas de economia 
social, quer colaborando a nível de 
programas, quer defendendo a am-
pliação das suas práticas.36 No Anexo 
II, algumas iniciativas no campo da 
economia social, apoiadas pela Cári-
tas, estão devidamente documentadas 
e que podem servir de práticas promis-
soras ou exemplos para replicação
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JOVENS EM RISCO 
DE POBREZA  
E EXCLUSÃO SOCIAL

A Caritas Europa realizou 
um inquérito entre as suas 
organizações membro 
acerca da exclusão social e 
risco de empobrecimento 
entre os jovens. Na nossa 
perspetiva, alguns grupos 
requerem medidas políticas 
com a máxima urgência 
possível. A Tabela 1 indica 
os grupos identificados 
como mais vulneráveis, e a 
secção seguinte fundamenta 
detalhadamente.



29

Tabela 2 Jovens em maior risco de pobreza e exclusão 
social nos vários países, segundo a experiência das 
organizações membro da Cáritas  
(17 respostas, máximo 5 itens)37

OPÇÕES DE PERGUNTA CONTAGEM

Famílias monoparentais jovens 12

Jovens refugiados/requerentes a asilo, vítimas de 
tráfego humano, menores não acompanhados 10

Jovens sem-abrigo 10

Jovens em reabilitação ou com dependências 8

Jovens imigrantes 7

Jovens com incapacidades 7

Jovens infratores 5

Jovens de etnia rom 3

Outros 7

“Sofro, sobretudo, por 
todas aquelas pequenas 

coisas que não posso 
dar aos meus filhos ou 
que não podemos fazer 
juntos. Compreende, 
coisas simples como 

ir ao cinema e comer 
pipocas, ir ao jardim 
zoológico ou passar 
uma tarde numa 

piscina.”
Jovem mãe, 

 Cáritas Bélgica

Famílias monoparentais jo-
vens são frequentemente 
mencionadas pelas organi-
zações membro da Cáritas 
como um dos grupos mais 

vulneráveis à pobreza. A vasta maioria 
desses agregados familiares é consti-
tuída por mães solteiras. Ter filhos em 
idade jovem representa um enorme de-
safio numa fase em que as exigências 
sociais, como a consolidação dos su-
cessos escolares, optar por uma carreira 
e assentar numa profissão, coincidem 
com a cada vez mais longa transição da 
adolescência para a idade adulta.

De acordo com os dados da Cáritas 
na Áustria, as famílias monoparentais 
têm 3,4 vezes mais probabilidade 
de necessitarem de apoio material e 
financeiro, comparativamente com o 
resto da população. Em França, um quar-
to das famílias monoparentais é pobre.

O relatório por país da Bélgica explica 
como as crianças, quando crescem em 
famílias monoparentais, sofrem com 
esta situação, muitas vezes com conse-
quências que se arrastam por muitos 
anos até outras fases da vida. Segundo 
os assistentes sociais da Cáritas, as fa-
mílias monoparentais jovens da Bélgica 
têm mais dificuldade em aceder a servi-
ços sociais e de saúde, sofrem de discri-
minação no mercado da habitação e os 
rendimentos são normalmente baixos.

O relatório da República Checa relata 
que o mercado do trabalho está grave-
mente limitado à oferta de empregos em 
part-time. Os assistentes sociais da Cá-
ritas salientam a falta de oportunidades 
de emprego compatível com a educação 
de crianças de tenra idade – sobretudo 
para pais com baixo nível de educação e 
sem experiência profissional. Por outro 
lado, os serviços de apoio à criança são 

insuficientes. Os jardins de infância são 
muitas vezes inacessíveis – não há vagas 
suficientes nos públicos e os privados 
ou outras formas de cuidados materno-
-infantis delegados são caros.

A Cáritas do Luxemburgo observa que 
as famílias monoparentais enfrentam 
problemas bastante graves relacionados 
com as muito limitadas oportunidades 
de emprego, e relacionadas com o mui-
to limitado acesso à habitação acessível.

O relatório do RU refere como as fa-
mílias monoparentais têm sido o tipo 
de agregado familiar mais severamente 
afetado por impostos e reformas de be-
nefícios desde 2010. As famílias mono-
parentais no Reino Unido têm muito 
mais probabilidade de trabalharem por 
um salário inferior ao de uma pessoa 
‘normal’. Ser-se pai ou mãe solteiro(a) 
significa quase sempre alguém que 
trabalha em part-time e que, muito 

FAMÍLIAS MONOPARENTAIS JOVENS
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provavelmente, recebe um salário me-
nor. 68% dessas pessoas pertencem 
aos três grupos profissionais de salários 
mais baixos.

Estudos recentes mostram inúmeros ca-
sos de que ser-se pai ou mãe solteiro(a) 
aumenta a insegurança do rendimento e 
origina maior risco de empobrecimento. 
Este é particularmente o caso das jovens 
mães com baixo nível de escolaridade, 
constituindo desse modo uma “dupla 
desvantagem”.37 A Comissão Europeia, 
no seu relatório “Emprego e Desenvolvi-
mentos Sociais na Europa 2014”, assina-
lou que “em mais de 20 Estados-Mem-
bros, o risco de empobrecimento ou 
exclusão social para crianças aumentou 
desde 2008, juntamente com a dete-
rioração da situação dos pais (a maio-
ria em idade ativa), sendo as famílias 
monoparentais a que correm maiores 
riscos”.38 Na última década, os númer-
os de crianças que vivem em famílias 
monoparentais aumentaram. Além dis-
so, a própria crise parece ter exacerbado 
o aumento da monoparentalidade.39

Estudos científicos referem que as dis-
posições específicas de assistência so-
cial têm mais sucesso do que outras no 
efeito amortecedor do risco da pobreza 
e asseguram a inclusão social para fa-
mílias monoparentais e os seus filhos. 
Entre estas contam-se creches acessíveis 
e económicas, a promoção do equilíbrio 
trabalho-vida, em particular empregos 
em part-time, licença parental e dias de 
doença pagos, incentivos para envolver 
os pais nos cuidados infantis, a promo-
ção de carreiras tardias, e planos de apoio 
ao rendimento devidamente orientados. 
À medida que o número de famílias mo-
noparentais aumenta, a sua situação e as 
suas necessidades concretas deveriam ser 
explicitamente consideradas desde o iní-
cio pelas políticas sociais.40

Além disso, uma análise recente do 
EUROFOUND salienta um desajus-
tamento profundo entre os deveres de 
cuidados infantis e o emprego. “Pratica-
mente 80% destas jovens mães inativas 
gostariam de poder trabalhar se pudes-
sem escolher livremente as suas horas 

laborais, o mesmo acontecendo com 
85% dos jovens pais. Isso indica que 
estes jovens, mães e pais, não estão fora 
da força laboral por vontade própria.”41 
Os deveres de cuidar também explicam 
alguns dos números do NEET, partic-
ularmente os que se referem às mul-
heres inativas, quando desagregam os 
números. “(...) Um quarto de todas as 
jovens mulheres que são NEET – Jo-
vens que não têm emprego, não estão 
a estudar ou não participam em ações 
de formação (Young people Not in 
Employment, Education or Training) 
– estão fora do mundo do trabalho, da 
educação e da formação devido às suas 
responsabilidades familiares.”42 

Um debate especial gira em torno dos 
subsídios em dinheiro de cuidados do-
miciliados, o que parece gerar arma-
dilhas da pobreza, segundo a opinião 
de alguns especialistas na matéria  : 
a provisão de benefícios em espécie, 
como serviços sociais ou instalações de 
cuidados infantis, parecem ser melhor 
estratégia para a inclusão sustentável 
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de pessoas a passarem por situações de 
pobreza, tanto pais como crianças, por 
oposição a, quantas vezes insuficientes, 
planos de subsídios em dinheiro a troco 
de cuidados sociais.43 No entanto, se a 
participação no mercado laboral é con-
siderada uma solução importante con-
tra a exclusão social e pobreza infantil, 
é necessário tomar medidas urgentes 
no sentido de melhorar o equilíbrio 
trabalho-vida, de modo a apoiar a rec-
onciliação do emprego com a família, 
assim como níveis salariais decentes, so-
bretudo para os segmentos mais baixos.

A família é protegida por um conjun-
to de enquadramentos de direitos hu-
manos, entre os quais estão a Carta 
Social Europeia Revista (CSE 1996) 
do Conselho da Europa e a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Eu-
ropeia (CDF 2000). A CSE promulga, 
entre outros, o direito das mulheres 
empregadas à proteção de maternidade, 
o direito da família à proteção social, 
jurídica e económica, e os direitos dos 
trabalhadores com responsabilidades 
familiares a oportunidades iguais e tra-
tamento igual.44

Por outro lado, as Nações Unidas adota-
ram os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável como um enquadramento 
comum para uma governação inclu-
siva, justa e globalmente sustentável. 
No seu quinto objetivo, os deveres de 
cuidados de assistência e a sua relação 
com o mercado laboral formal são ex-
plicitamente mencionadas : “Reconhecer 
e valorizar os cuidados de assistência não 
pagos e o trabalho doméstico através da 
provisão de políticas de serviços públicos, 
infraestruturas e proteção social e a pro-
moção de responsabilidades partilhadas 
no agregado familiar e a família como 
nacionalmente adequada”.45 

A Cáritas trabalha tanto a nível de país 
como a nível europeu a propósito da 
avaliação quantitativa do cumprimento 
destas obrigações com que os Estados 
se comprometeram, ratificando estes 
Pactos Sociais. As organizações da Cá-
ritas propõem igualmente novas vias 
de resolver desafios sociais emergentes 
mediante a inovação constante dos seus 
programas direcionados para os mais 
vulneráveis.

Os meus pais são da Albânia, mas eu nasci na 
Grécia : os meus pais viviam na Grécia há muitos 
anos até que a crise se espalhou e decidiram que 

tinham de regressar à Albânia : Não gostei da escolha 
porque sinto a Grécia como o meu país. Apanhei 

um avião e voltei a viver aqui. Agora, estou a pagar 
uma inexplicável maldição. O meu grau de mestrado 

e a minha pós-especialização não me ajudam em 
nada para encontrar um emprego e ninguém quer 

contratar-me.
Jovem utilizadora do Caritas Counselling Service, Atenas, Cáritas Grécia
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JOVENS MIGRANTES E REFUGIADOS

Há 4 anos que vivo na Itália. Vim para Roma para 
estudar, enviada pela minha família e familiares, 

para me licenciar em enfermagem. Na Universidade, 
não foi assim tão fácil porque o meu italiano nessa 
altura era bastante pobre. Por causa da guerra e da 
pobreza no meu país, a minha família não podia 

continuar a ajudar e deixaram de me mandar 
dinheiro. Ao fim de algum tempo, tive de escolher se 

queria regressar a casa ou continuar em Itália. Decidi 
ficar, mas não tinha dinheiro para a Universidade.

Abdulaih, 26 anos, do Afeganistão, Cáritas Itália

A Europa defronta-se com 
enormes desafios relacio-
nados com a prestação 
de serviços sociais para 
 todos, incluindo mi-

grantes ou requerentes de asilo. Alguns 
países europeus só começaram a ser 
países de destino nas últimas décadas 
e continuam a adaptar os seus deveres 
para assegurar total integração social e 
o respeito pela diversidade de todas as 
pessoas, incluindo os que provêm da 
migração. A discriminação, respeitante 
também ao acesso a serviços, deve ser 
rejeitada. Tanto o Estado como a so-
ciedade têm de providenciar condições 
equitativas que permitam aos jovens 
perseguir as suas aspirações. Os es-
tados têm também de apoiar os mais 
vulneráveis, incluindo os recém-che-
gados, a fim de poderem acompanhar 
os outros. Além disso , o asilo é um 
direito humano básico e a Europa tem 
de acompanhar as suas obrigações in-
ternacionais de ser uma sociedade acol-
hedora de refugiados e beneficiários de 
proteção subsidiária.

A não discriminação e o asilo são 
princípios chave em algumas conven-
ções de direitos humanos. Além de se-
rem uma obrigação, testemunhamos na 
Cáritas como uma integração de suces-
so pode enriquecer as comunidades, em 
todas as dimensões do mundo. Porém, 
os relatórios por país da Caritas Cares! 

dão uma visão desesperada da exclusão 
social, das desvantagens e da discrimi-
nação dos migrantes e dos refugiados.

A Cáritas Finlândia relata as dificul-
dades dos migrantes ao entrarem no 
mercado do trabalho enquanto são de-
frontados com as barreiras linguísticas, 
e de vez em quando com problemas de 
saúde mental devido à viagem das zonas 
de guerra ou das regiões desertadas de-
vido à pobreza extrema.

A Cáritas Chipre descreve que os refu-
giados são excluídos do mercado imo-
biliário.

O relatório da Grécia foca a dimensão 
política e insiste que a chamada ‘cri-
se’ dos refugiados está a ser vítima de 
abuso por populistas da extrema direita 
para confrontar os gregos atingidos pelo 
empobrecimento com as pessoas que 
fogem das guerras no Médio Oriente 
ou na Ásia Central.

Os assistentes sociais da Cáritas na 
Bélgica reportam práticas de discri-
minação generalizadas. Jovens de pro-
veniência migrante defrontam-se com 
inúmeros desafios sociais e culturais na 
escola, na formação educacional e vo-
cacional, nos mercados da habitação e 
do trabalho. Por exemplo, no que toca 
ao mercado imobiliário, há uma ma-
nifesta discriminação baseada em mo-
tivos raciais. Um homem com origens 

turcas ou marroquinas não conseguirá 
em 14% dos casos sequer uma marca-
ção para ver uma casa no mercado de 
arrendamento privado.

O relatório do RU descreve que o defi-
citário apoio ao rendimento semanal a 
jovens refugiados não lhes permite o su-
ficiente para participarem na sociedade 
e fá-los cair na destituição e depender 
de instituições de caridade para pode-
rem sobreviver.

A publicação da Holanda reporta como 
os jovens imigrantes sofrem discrimina-
ção no mercado do trabalho.

Na maioria dos relatórios por países, 
oferecer oportunidades a migrantes e 
acolher os refugiados tem sido salienta-
do como uma prioridade. Em geral, as 
conclusões do inquérito das organiza-
ções membro da Cáritas mostram que 
o direito à igualdade e à não discrimina-
ção é um dos três direitos identificados 
como os mais difíceis de concretizar 
para os jovens, homens ou mulheres, 
vindo de um contexto de migração, 
juntamente com o direito à habitação e 
o direito ao trabalho.

Jovens migrantes : Na maior parte dos 
países europeus, a proporção de jovens 
provenientes de um contexto migrante 
está a atingir números de um para três 
ou um para dois jovens residentes.46 
Quer os números dos que cedo aban-
donaram a escolaridade, quer as pessoas 
desempregadas, sem educação ou for-
mação são maiores para os jovens mi-
grantes do que os outros jovens. Entre 
2007 e 2013, a percentagem dos jovens 
que não possuíam emprego nem edu-
cação ou formação (NEET EU-28) au-
mentou consideravelmente. Em média, 
o aumento na taxa da NEET nestes sete 
anos foi de 4,8 pontos percentuais. Mas 
há uma grande diferença nas taxas da 
NEET entre a população imigrante de 
jovens e a população não imigrante  : 
os jovens migrantes nascidos num país 
fora da UE registaram um aumento 
ainda maior (5,6 pontos percentuais) 
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do que os não migrantes (2,6 pontos 
percentuais). Sob uma outra perspetiva, 
este mesmo problema, o fosso entre os 
jovens por país de nascimento, aumen-
tou com o tempo : A diferença entre as 
taxas da NEET entre jovens migrantes e 
não migrantes era de 7,4 pontos percen-
tuais em 2007, mas em 2013 já chegara 
aos 10 pontos percentuais.

O mesmo se aplica aos números dos 
que cedo abandonam a escolaridade, 
definido como abandonando a escola 
após terem obtido o grau mais baixo do 
secundário : 22,6% da população com 
proveniência migrante, comparativa-
mente com 11% dos autóctones. De 
igual modo, comparando números das 
taxas de desemprego entre jovens nas-
cidos num país da UE e jovens nascidos 
foram da UE mostram uma diferença 
de quase 5 pontos percentuais para ra-
pazes e mais de 10% pontos percentuais 
para raparigas.47 Resumindo, enquanto 
que a igualdade de oportunidades antes 
da crise era um desafio, os últimos dez 
anos acentuaram ainda mais as desigual-
dades entre migrantes e não migrantes 
em todos os aspetos mensuráveis. No 
topo dos problemas da exclusão social, 
a dimensão da discriminação é um ob-
stáculo adicional. Juntos, são uma mis-
tura perigosa. Neste aspeto, o Comité 
Económico e Social Europeu criticou, 
em recente parecer acerca do Pilar Eu-
ropeu dos Direitos Sociais, que o âm-
bito da construção do novo Pilar Social 
não inclui os migrantes e requerentes 
de asilo. É, sem dúvida, um motivo de 
preocupação, tendo em conta sobretu-
do a situação difícil do jovem migrante 
e do jovem refugiado.48

Jovens refugiados : nos últimos anos a 
crescente chegada de refugiados gerou 
um intenso debate político. O número 
dos primeiros requerentes de asilo por 
ano foi subindo de forma estável nos 
últimos dez anos, e multiplicado por 
mais de seis, de menos de 200.000 para 
mais de 1,3 milhões no pico de 2015. 
O grupo mais numeroso de entre os 
refugiados era o dos jovens, seguido do 
das crianças. Ambas as faixas etárias for-
mam uns bons 75% de todos os refu-
giados na maioria dos países europeus.49 
Por outras palavras, as sociedades têm 
de oferecer perspetivas para a integração 

JUVENTUDE ROM
A juventude rom depara-se ainda com mais problemas quando 
se trata de inclusão social. São muitas vezes discriminados e 
as suas origens - frequentemente oriundos de famílias pobres 
e de baixo nível de escolaridade - implicam ainda maiores 
dificuldades em obter educação e em encontrar emprego. Os 
relatórios checo, romeno, belga, francês, búlgaro e italiano 
reportam esta situação. Em geral, a população rom sofre fortes 
discriminações. É muito difícil para a maioria da juventude rom 
aceder ao ensino de qualidade; estão muitas vezes concentrados 
em escolas específicas. Em geral, o abandono escolar é elevado. 
Isso, juntamente com a exclusão social, traduz-se numa falta de 
oportunidades generalizada.

As raparigas e as mulheres jovens rom enfrentam particulares 
desafios. Frequentemente , a idade de casar é muito cedo, assim 
como a idade da primeira gravidez. O que torna a estratégia 
para um ensino superior e iniciativas no mercado do trabalho 
mais difícil de concluir. Os números do abandono escolar são 
especialmente altos para este grupo. Assim como é a taxa de 
desemprego. A Cáritas, em cooperação com as autoridades, 
está a trabalhar no sentido de se obterem serviços não 
discriminatórios e adaptados para a inclusão social.1 

VÍTIMAS DE TRÁFICO HUMANO
Algumas organizações membro comunicaram acerca da violação 
de direitos que são ilegalmente transportadas de um país para 
outro, habitualmente para fins de trabalho escravo ou exploração 
sexual comercial. A maioria destas vítimas de tráfico humano 
é jovem e sofre abusos terríveis. Além de serem vítimas de 
exploração sexual, a Cáritas Alemanha chama à atenção para 
o trabalho escravo e outros esquemas de exploração, tais como 
coerção à mendicidade ou ao furto. Estas últimas são menos 
visíveis e mais difíceis de detetar. São, por vezes, escondidas 
sob contextos dos refugiados. A Cáritas apela às autoridades 
europeias para que reforcem a vigilância, intensifiquem 
a implementação da Estratégia da UE no que respeita à 
Erradicação do Tráfico de Seres Humanos e elaborar abordagens 
integradas entre serviços sociais, atores da sociedade civil e 
agências de aplicação da lei e manutenção da ordem. A mútua 
aprendizagem ao nível europeu é primordial para uma resposta 
efetiva.56
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ao nível da educação, da formação e do 
mercado de trabalho. Manter estes jov-
ens num limbo de ociosidade forçada, 
na separação dos seus pares não mi-
grantes e na exclusão dos serviços públi-
cos de emprego, educação e saúde não 
só destruirá o seu potencial e criará um 
sentimento de deceção, mas também 
desperdiçará capital humano quer na 
Europa quer nos países de origem.

Nas suas interações diárias com mi-
grantes, a Cáritas observa, em toda a 
Europa, as adversidades por que passam 
os migrantes na sua luta pela integração 
e inclusão social. Os migrantes são mui-
tas das vezes vítimas de tratamento hos-
til e discriminatório, uma vez que são 
normalmente “culpados” pelos proble-
mas económicos que se vivem na Eu-
ropa e interpretados como uma ameaça 
à sociedade que os acolhe. A Cáritas 
considera que esta tensão entre os in-
teresses económicos dos migrantes e os 
dos residentes vulneráveis é o resultado 
do falhanço económico e da concor-
rência pelo apoio limitado governa-
mental. Por conseguinte, a promoção 
do investimento social e a definição de 
estratégias para financiar inclusive os 
sistemas, as políticas e os programas de 
ação social são vitais para se alcançarem 
ambientes coesos e implementar a in-

tegração de migrantes.50 Os objetivos 
da estratégia Europa 2020 sobre po-
breza, emprego e educação só podem 
ser alcançados quando se desenvolver 
uma abordagem inclusiva na educação 
e emprego que responda às necessidades 
particulares de todos os utilizadores dos 
serviços, incluindo os migrantes.51 Do 
mesmo modo, a Agência Europeia dos 
Direitos Fundamentais sublinhou os 
perigos de excluir certos grupos de mi-
grantes do acesso aos serviços básicos, 
como aos serviços de saúde. Argumenta 
a Agência que integrar completamente 
os migrantes, independentemente do 
seu estatuto administrativo, sistemas de 
cuidados de saúde primários, prevenção 
e no tratamento, não só acaba por ser 
mais económico, como também asse-
gura aos migrantes o direito à saúde, 
em conjunto com as populações resi-
dentes.52 

Com o objetivo de encorajar vidas inde-
pendentes e gratificantes, a Cáritas coo-
pera com jovens migrantes e refugiados, 
a maioria dos quais estão em situações 
graves de exclusão social e pobreza. O 
Modelo Social da Cáritas tem como 
segundo pilar a promoção de mercados 
de trabalho inclusivos para trabalho 
como fonte de bem-estar. Como parte 
desta estratégia, a Cáritas advoga que : 

“As políticas de anti discriminação au-
mentem as oportunidades de participa-
ção no mercado de trabalho dos grupos 
marginalizados, como os rom ou os 
migrantes, assim como a participação 
equitativa de mulheres e homens.”53

Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) constituem um 
enquadramento global de avaliação 
das normas sociais e ambientais. Este 
enquadramento define certos direitos 
também para os migrantes. Entre eles, 
estão  : Objetivo 8.8  : “Proteger os di-
reitos dos trabalhadores e promover am-
bientes de trabalho seguros e protegidos 
para todos os trabalhadores, incluindo os 
trabalhadores migrantes, em particular as 
mulheres migrantes, e pessoas em empre-
gos precários”. Objetivo 10.3 : “Garantir 
a igualdade de oportunidades e reduzir 
as desigualdades de resultados, inclusive 
por meio da eliminação de leis, políticas 
e práticas discriminatórias e da promoção 
de legislação, políticas e ações adequadas 
a este respeito.” e Objetivo 10.7 : “Facili-
tar a migração e a mobilidade ordenada, 
segura, regular e responsável das pessoas, 
inclusive por meio da implementação de 
políticas de migração planejadas e bem 
geridas.” 
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JOVENS COM INCAPACIDADES

Jason, um jovem com síndrome de Asperger, 
frequentou um centro de treino especializado 
durante aproximadamente 3 anos. Os apoios 

eram desestruturados e sem calendarização. Diz 
que ‘basicamente o deixavam todo o dia a ver 
documentários’. Seguiram-se dois programas 

diferentes baseados em ensino. Tinha experiências 
mistas em colocações : funcionava quando o pessoal 
gastava tempo a ajudá-lo e a explicar-lhe as coisas, 
mas também tinha más experiências, desde ser mal 
compreendido a ser totalmente ignorado, passando 

por sofrer bullying. Num dos empregos, Jason diz que 
o pessoal o ignorava sempre que pedia ajuda. “Eram 

um bocado mal-educados quando lhes fazia perguntas 
– nunca me ensinavam nada. Falavam do passado... 

Não me respondiam. Era um bocado stressante.’
Jason , Social Justice Ireland

As nossas organizações 
membro reportam 
que jovens com inca-
pacidades têm sérias  
 dificuldades no aces-

so à igualdade de oportunidades em 
termos de educação, emprego e habi-
tação. Os relatórios da Áustria dizem 
que jovens com incapacidades ou 
doenças crónicas, mentais ou físicas, 
têm imensas dificuldades em entrar 
no mundo do trabalho. Enquanto que 
um número crescente de residentes, 
incluindo muitos jovens com 
incapacidades, não está em posição 
de competir no primeiro mercado de 
trabalho, um mercado de trabalho 
protegido evitaria que essas pessoas 
passassem à margem dos padrões de 
completa dependência.

O relatório de Portugal observa que, 
frequentemente, as escolas não estão 
preparadas para aceitar alunos com 
incapacidades. Explica ainda como o 
sistema de benefícios a incapacidades 
é contraditório com o objetivo de in-
tegração no mercado de trabalho ati-
vo, definindo incentivos conflituosos 
de optarem por esses benefícios ou 
de se integrarem no mercado de tra-
balho.

O relatório da Grécia explica que os 
jovens com incapacidades foram dire-
tamente atingidos pela crise económi-
ca e pelos cortes impostos pelo gover-
no devido às medidas de austeridade.

O relatório da Irlanda sublinha que 
pessoas com incapacidades correm 
maior risco de pobreza, privação e ta-
xas de pobreza  persistentes.

A Cáritas Bulgária sugere que o 
acesso limitado a instituições de 
ensino de jovens com incapacida-
des restringe gravemente as suas 
oportunidades de ter parte ativa na 
sociedade e de entrarem no mer-
cado do trabalho em condições de 
igualdade. O governo tem ainda de 
desenvolver uma estratégia efetiva 
de integração e proteção social de 
pessoas com incapacidades.

O relatório da Roménia expõe um 
falhanço total de uma política de inte-
gração que começa ao nível da escola. 
As escolas não estão acessíveis. Nem 
sequer estão preparadas para cuidar 
de jovens alunos com necessidades 
especiais. O problema estende-se aos 
serviços de emprego e às medidas de 
ajuda aos trabalhadores para aumen-
tar as oportunidades de emprego para 
pessoas com incapacidades. Apesar de 
ter ratificado a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos de Pessoas 
com Incapacidades em 2010, a Lei 
Nacional do Ensino da Roménia, 
aprovada em 2011, não faz qualquer 
menção acerca do ensino inclusivo. 
No entretanto, rapazes e raparigas 
com algum tipo de incapacidade con-
tinuam a sofrer intensa exclusão social, 

isolamento social, bullying, intimida-
ção ou assédio por parte de estudantes 
sem incapacidades.

Os números do Eurostat sobre inca-
pacidade e integração indicam que a 
crise exacerbou a exclusão social para 
pessoas com incapacidades. A taxa 
de NEET entre jovens com incapaci-
dades em 2011 era o dobro (30%) se 
comparado com os seus pares. A taxa 
de integração – e de exclusão, respe-
tivamente – varia muito entre os Es-
tados-Membros, estando os países da 
Europa de Leste e do Sudeste no fim 
da linha.57

A Cáritas defende tornar a sociedade 
inclusiva para todos, particularmente 
os mais vulneráveis. Em termos de in-
capacidades, os três pilares do Modelo 
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Social da Cáritas – família, mercados 
de trabalho e proteção social – têm de 
ser coordenados e mutuamente refor-
çados.58 

Como enquadramento global de um 
futuro sustentável e justo, os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) dão uma orientação clara sobre 
como integra r pessoas com incapa-
cidades em várias dimensões. Entre 
eles, estão  : Objetivo 4.5 “Até 2030, 
(...) garantir a igualdade de acesso a 
todos os níveis de educação e formação 
profissional para os mais vulneráveis, 
incluindo as pessoas com incapacidades, 
(...); Objetivo 8.5 “Até 2030, alcançar 
o emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todas as mulheres e ho-
mens, inclusive para os jovens e as pes-
soas com incapacidades, e remuneração 
igual para trabalho de igual valor.”; e 

Objetivo 10.2 : “Até 2030, capacitar e 
promover a inclusão social, económica e 
política de todos, independentemente da 
idade, género, incapacidade, raça, etnia, 
origem, religião, condição económica ou 
outra”. O enquadramento dos OCD – 
em conjunto com outras convenções 
legais, como a Carta Social Europeia, 
a Carta dos Direitos Fundamentais da 
UE, e a Convenção dos Direitos das 
Pessoas com Incapacidades (CDPI 
2006) – constitui um ponto de entra-
da efetivo para o debate sobre como os 
estados cumprem as suas obrigações. 
Na Europa, vale a pena referir que 
muitos poucos países ainda têm muito 
caminho a percorrer em termos de in-
tegração total de pessoas com deficiên-
cia ou incapacidade, sobretudo jovens. 
Se o não conseguirem, estarão a con-
tribuir para uma taxa de pobreza ainda 
mais elevada. O facto de os governos 

providenciarem ambientes inclusivos 
não depende dos meios financeiros 
disponíveis, mas sim da vontade polí-
tica dos governantes. 
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ATÉ QUE PONTO SÃO  
EFETIVAS AS ATUAIS  
POLÍTICAS DIRIGIDAS 
AOS JOVENS EUROPEUS?

Este capítulo observa a Estratégia Europeia para a 
Juventude e a amplitude que alcançou para focar as 
necessidades e exigências particulares dos Jovens 
Europeus. Aborda de seguida onde essas políticas 
estão implementadas ao nível dos Estados-Membros 
da UE. 
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ESTRATÉGIA EUROPEIA PARA A JUVENTUDE 

Desde 2010, a Europa 
tem uma política de 
juventude adequada, 
fundada nos desen-
volvimentos ante-

riores.59 A atual Estratégia Europeia 
para a Juventude é válida de 2010 a 
2018 e tem um ciclo de programação 
de 3 anos.60 A competência legal da 
UE sobre este tema é restrita no atual 
enquadramento legal, o que tem um 
impacto nos instrumentos ao nível 
europeu para encorajar a implemen-
tação da Estratégia dos Jovens pelos 
Estados-Membros. A Estratégia é di-
vidida em dois ângulos  : programas 
adequados (“iniciativas específicas”) e 
cooperação com os setores existentes 
sobre temas especificamente ligados 
aos jovens (“iniciativas dominantes”). 
Os seus principais instrumentos são 
a implementação da aprendizagem 
mútua, a criação de provas, a permu-
ta de conhecimentos e as consultas em 
toda a Europa. Um relatório pioneiro 
– o Relatório Europeu sobre a Juven-
tude – é publicado a cada três anos. As 
prioridades dos ciclos de programação 
foram : emprego para os jovens (2010-
12), empregabilidade, inclusão e par-
ticipação (2013-15); e igualdade no 
ensino, trabalho e oportunidades de 
participação em comunidades inclusi-
vas (2016-18).

A Estratégia para a Juventude consegue 
captar alguma atenção para as necessi-
dades e exigências concretas da juven-
tude, como tal. No entanto, a agenda 
da política assenta ainda na divisão 
de competências estabelecida, o que 
seria “ministérios-operacionais” num 
contexto nacional, nomeadamente 
educação, emprego, saúde, cultura, e 
assim por diante. As prioridades aci-
ma descritas indicam que a agenda 
da juventude segue, em vez disso, a 
agenda do emprego, contrariamente 
ao desenvolvimento de uma estratégia 
integrada para os jovens. 

Isso reflete-se no facto de “os jovens”, 
como tal, e a “política da juventude” 
quase não aparecerem no Processo 
Semestral Europeu e não fazerem 

parte da grelha de avaliação.61 Um das 
principais conquistas é avançar com 
indicadores específicos para os jovens 
nos relatórios do Eurostat, e alguns 
deles, nomeadamente os números 
do NEET, foram integrados no Pro-
cesso Semestral e monitorização da 
implementação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais.62 A Cáritas acredita, 
no entanto, que a juventude deveria 
merecer um maior enfoque no Proces-
so Semestral.

Em 2013, a Comissão lançou a Ga-
rantia Juvenil e a Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens (IEJ). Os gover-
nos dos stados-Membros rapidamente 
adotaram a Garantia para a Juven-
tude, sendo impelidos pelo Processo 
Semestral Europeu e significativo fi-
nanciamento tanto na Iniciativa para 
o Emprego dos Jovens (IEJ) como no 
Fundo Social Europeu (FSE). Repre-
senta uma das iniciativas europeias 
mais celeremente implementada.63 
Mas, apesar dos esforços, a verdadei-
ra implementação da Garantia para a 
Juventude não se revelou todavia em 
todo o seu pleno potencial, e continua 
particularmente fraca no alcance dos 
mais marginalizados. Por conseguinte, 
um relatório recente do Tribunal de 
Contas Europeu refere que “nenhum 
dos Estados-Membros tinha ainda as-
segurado que todos os NEET tinham 
tido a oportunidade de assumir uma 
proposta num prazo de quatro meses 
que os ajudasse a integrar-se no merca-
do do trabalho de forma sustentada.” 
Além disso , chama à atenção dos gov-
ernos nacionais de que “é necessário 
um esforço maior para auxiliar as 
pessoas mais afastadas do mercado de 
trabalho”.64

A Garantia para a Juventude deve o 
reconhecimento da sua designação 
à mistura da urgência da crise de de-
semprego entre os jovens, a simpli-
cidade dos objetivos e das metas, e 
aos fundos rapidamente distribuídos. 
Um relatório recente sobre os NEET 
pelo Eurofound celebra o impacto do 
conceito NEET na consciencialização 
pública e na ação da política de mo-

bilização e recursos públicos. Alerta 
também para a necessidade de desen-
redar o conceito, analisar a sua hete-
rogeneidade e descobrir as realidades 
que lhe são subjacentes. O relatório 
afirma ainda que o conceito tem sido 
capaz de chamar a atenção de certos 
subgrupos, nomeadamente das jovens 
mães ou dos jovens com incapaci-
dades.65

Não há dúvida de que a crise do em-
prego entre os jovens e a reação das 
Instituições Europeias de estabelecer 
uma Garantia para a Juventude agi-
tou não só o ensino como os serviços 
públicos de emprego (SPE).66 Como 
verificado no terreno durante as nos-
sas operações, a Cáritas congratula-se 
com as iniciativas, mas observa que 
tanto os sistemas de ensino como os 
serviços de emprego têm ainda um 
longo caminho a percorrer até estarem 
aptos a oferecer um apoio real e inte-
grado aos jovens, a fim de facilitar a 
sua inclusão no mercado de trabalho. 
A Cáritas está particularmente preocu-
pada com o risco das populações difí-
ceis de aceder estas ficarem ainda mais 



40 JOVENS EUROPEUS ENTRE A ESPERANÇA E O DESESPERO

© Cáritas Itália

Pela primeira vez desde a Segunda Grande Guerra, a 
perspetiva de se alcançar uma vida melhor do que as 

dos pais começa a desaparecer para os jovens italianos.
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para trás. Além dos serviços de ensino 
e de emprego, outras medidas sociais 
direcionadas e trabalho de aconselha-
mento social deveriam complementar 
os programas de ativação, a fim de 
trabalhar para sociedades inclusivas e 
coesas.

As primeiras avaliações sobre o desem-
penho da Garantia para a Juventude 
e dos seus mecanismos de financia-
mento estão a sair.67 Números sobre 
o emprego e colocações em estágios 
para jovens parecem estar a melhorar. 
Mas a qualidade dos empregos e os 
níveis salariais continuam a ser alvo de 
muita preocupação. Grande parte da 
Garantia Juvenil parece estar orienta-

da para a quantidade. Tal significa que 
os programas focam apenas o número 
de pessoas colocadas, não obstante os 
alarmes sobre o nível baixo de com-
petências adquiridas, as condições de 
trabalho precárias e o salário baixo 
que muitas das vezes não é suficiente 
para uma vida decente. Este aspeto é 
ainda mais exacerbado quando apli-
cado num cenário territorial : existem 
tremendas diferenças na oferta de 
oportunidades para emprego ou está-
gios de qualidade entre os principais 
estados europeus e os estados periféri-
cos. O que neutraliza a promessa de 
convergência ascendente, expressa nos 
fundamentos da Europa e definida nos 
seus Tratados básicos.

A Iniciativa de Emprego para a Juven-
tude levanta preocupações em torno 
da precariedade do emprego e na pos-
sível substituição de pessoal regular. 
Do mesmo modo, algumas das suas 
medidas foram uniformizadas e dire-
cionadas para “frutos mais fáceis de 
colher”, i.e., uma abordagem que in-
clua aqueles jovens com melhores qua-
lificações académicas e melhores com-
petências de acordo com programas 
estabelecidos, agravando assim ainda 
mais o abismo entre os socialmente 
excluídos e os que não podem utilizar 
as oportunidades oferecidas pela Ga-
rantia para a Juventude.68
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A EFICÁCIA DAS POLÍTICAS NACIONAIS

Em 2016, o Conselho da 
União Europeia apelou às 
Instituições Europeias e 
aos seus Estados-Membros 
para seguirem uma abor-

dagem integrada no combate contra a 
pobreza e na fomentação da inclusão 
social.69 Uma abordagem generalizada 
e integrada de combate contra a pobre-
za e exclusão social é também – jun-
tamente com a distribuição de fundos 
adequados – um elemento crucial nas 
conclusões do Comité Europeu dos 
Direitos Sociais do Conselho da Eu-
ropa ao avaliar se os Estados-Membros 
respeitam o artigo 30 da Carta Social 
Europeia Revista : o direito de ser pro-
tegido contra a pobreza e a exclusão so-
cial. Essa abordagem integrada consid-
eraria cada situação per se ao nível do 
agregado familiar sob uma perspetiva 
holística. Reconheceria a obrigação de 
todas as políticas públicas – como em-
prego, saúde e cuidados a longo prazo, 
reconciliação da vida profissional e vida 
familiar, educação e habitação – com 
vista a considerar os riscos particulares 
da pobreza para homens e mulheres ao 
longo do ciclo de vida. Isso requereria 
a reconfiguração das abordagens quan-
tas vezes encapsuladas e, sobretudo 
para a camada mais jovem, a integra-
ção das políticas públicas no apoio ao 
rendimento, educação, serviços sociais, 
serviços de emprego e trabalho para jo-
vens num pacote personalizado.

Enquanto que a Cáritas partilha a ideia 
generalizada de propor soluções adapta-
das a cada caso, a experiência de outras or-
ganizações membro demonstra que uma 
enorme margem de melhorias continua 
a existir e que as mais vulneráveis estão 
especialmente em risco de caírem e pas-
sarem pela rede de segurança dos serviços 
de segurança e de transferências sociais. 
O fracasso no alcance de uma maneira 
abrangente é particularmente danoso 
quando a transição da idade infantil para 
a idade adulta tem de ser dominada e o 
percurso definido para o futuro. 

Os relatórios por país da Cáritas re-
forçam a necessidade dessa aborda-
gem integrada. O relatório da Áustria 

aponta as escassas oportunidades 
para os deficientes ou doentes 
crónicos. Os jovens com deficiências 
e doenças crónicas, mentais ou físicas, 
sofrem sérios desafios na entrada dos 
empregos. O relatório da Bélgica relata 
que as diferenças nos riscos de pobreza 
entre os níveis de ensino aumentaram 
abruptamente entre 2005 e 2014. Os 
assistentes sociais da Cáritas salientam 
no relatório da República Checa a 
falta de oportunidades de emprego 
compatível com a educação de crian-
ças de tenra idade – sobretudo para 
pais com baixo nível de educação e 
sem experiência profissional. O facto 
é ainda mais grave quando a ele se as-
sociam dificuldades no acesso aos cui-
dados materno-infantis devido à falta 
de proposta do serviço. O relatório da 
Alemanha apresenta a síndrome da 
“Juventude Desligada”, um grupo de 
jovens que foi identificado e caracte-
rizado por uma complexidade de pro-
blemas socais, ao mesmo tempo que 
perderam ligação com a segurança 
social e a assistência social. Vivem em 
circunstâncias precárias e condições 
de habitação por vezes degradantes, 
muitas vezes dependentes de drogas 
e/ou com problemas mentais. O rela-
tório de Malta argumenta que o atual 
sistema de escolaridade é rígido e não 
facilita a empregabilidade. Em geral, 
os relatórios aludem claramente como 
o foco nos jovens, mulheres e homens, 
não está centrado no indivíduo, mas 
sim dividido em diferentes sistemas 
incapazes ou que não querem coope-
rar. Isso origina brechas através das 
quais muitos jovens caem.

O ensino, os serviços de emprego e a 
assistência social devem propor solu-
ções aos jovens ao nível do bairro. Uma 
questão fundamental é como este tipo 
de inovação de política social pode 
ser feita dentro das atuais estruturas. 
Novas relações contratuais emergiram 
desde finais dos anos oitenta em todos 
os países da Europa. Privadas, já que 
os prestadores de serviços com renta-
bilidade obtiveram enorme poder no 
mercado. No entanto, ultimamente, 
novas organizações promovendo pres-

tadores de serviços orientados para a 
economia social e para os beneficiários 
também entraram no mercado. Além 
dos modelos ideológicos, estes modos 
de provisão devem ser considerados 
em termos de eficácia de custos, ca-
pacidade de inovação e capacidade de 
resposta na realização dos direitos, no-
meadamente para os mais vulneráveis. 
As normas laborais deveriam ser mais 
um critério. Enquanto as forças do 
mercado entram fortemente no pro-
cesso de prestação, com resultados 
heterogéneos, o Estado é, sem dúvida, 
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o responsável máximo que assegura os 
direitos sociais. Daí que nunca deve 
passar o controle para os serviços ofe-
recidos.70 Construir parcerias é essen-
cial. 

As organizações da Cáritas estão bem 
posicionadas para poderem contribuir 
para as alterações necessárias que fa-
cilitem a transição para a assistência 
centrada no indivíduo. A nossa proxi-
midade aos grupos-alvo, a nossa rede 
internacional, assim como as nossas 
estruturas de voluntariado orientadas 

para os valores situam a Cáritas num 
lugar de destaque para fazer parte quer 
da formulação de políticas, quer da 
provisão de serviços reais e trabalho 
com as pessoas.

Neste sentido, a Cáritas agradece, ao 
nível europeu, os espaços oferecidos 
para consulta e o esforço de basear 
as políticas em provas reais e torná-
las mensuráveis através de iniciati-
vas como o painel. No entanto, em 
alguns Estados-Membros, o diálogo 
civil pode ser melhorado, em termos 

de abertura junto da administração 
para que esta aceite novos modelos de 
provisão, escutando experiências em 
primeira mão e procurando criar no-
vas políticas, confiando aos atores da 
sociedade civil a sua implementação. 
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59 Conselho Europeu 2009. Os sucessivos docu-
mentos principais sobre a Política Europeia para os 
Jovens são EC2012c, EC2012d, EC2015a. A Estra-
tégia Europeia para a Juventude baseada nas políticas 
em torno do Portal Europeu da Juventude lançado em 
1991 e o respetivo Livro Branco da Comissão Europeia 
de 2002: Um novo ímpeto para a Juventude Europeia. 
Ver outros trabalhos pela comissão, EC2009, EC2010c. 
Sobre Política Europeia para a Juventude e suas críticas, 
ver Paolini 2013, EAPN 2014, Equinet 2017, European 
Youth Forum 2015, Youth Policy Labs (sem data).

60 EC2012c, EC2012d, EC2015a, EC2015c.

61 Ver nas políticas que são analisadas no Processo 
Semestral a tabela “Políticas cobertas nas recomenda-
ções específicas por país 2017”, CE 2017g.

62 EC 2017d.

63 Ver Europe 2020 Agenda: CE 2010a. The Youth 
on the Move Strategy: EC2010c, The Youth Guaran-
tee: EC2012a, 2012b, 2015c, 2016a; European Coun-
cil 2013 For a discussion on the Youth Guarantee ver 
Bussi/Geyer 2013. A Garantia para a Juventude foi 
precedida pela Iniciativa Oportunidades para a Juven-
tude (IOJ) (EC2011a) e o Pacote de Emprego para a 
Juventude, da Comissão (EC2012).

64 ECA 2017, p.71 e p.72.

65 Eurofond 2016a.

66 Leigh Doyle 2015, Luminita 2016.

67 Ecorys / PPMI 2015, EC2016a, EC2016i.

68 Ver EC2016a, EC2016i; Ecorys / PPMI 2015; 
ECA 2017.

69 Conselho da União Europeia 2016: Combate à 
Pobreza e à Exclusão Social: Uma abordagem integra-
da , 26 de maio de 2016, 9273/16.

70 A Diretiva Europeia relativa à Adjudicação de 
Contratos Públicos de 2014 (União Europeia 2014) 
introduz o conceito “boa relação qualidade-preço” 
e deixa à administração a opção de autoexclusão do 
enquadramento geral, visto que os serviços sociais são 
considerados essenciais aos bens públicos. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9273-2016-INIT/en/pdf
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UM PILAR EUROPEU  
DOS DIREITOS SOCIAIS
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Pobreza e exclusão juvenil 
têm sido motivo de grande 
preocupação na Europa na 
última década. O desem-
prego persistente entre os 

jovens é um escândalo que põe em risco 
toda uma geração. Como demonstrado 
nos capítulos anteriores, a Cáritas tes-
temunha enorme stress nos jovens, 
sobretudo aqueles em situações de 
vulnerabilidade e exclusão social. A si-
tuação dos jovens, mulheres e homens, 
na última década piorou em muitas 
áreas, por exemplo no acesso ao empre-
go, exposição à precariedade e salários 
baixos não observados previamente, 
preços do imobiliário a subir, cortes na 
saúde e assistência social, desapareci-
mento de propostas nos serviços sociais 
e endividamento das famílias, entre ou-
tras. Além dos números assustadores, o 
padrão territorial – dividindo a Europa 
num centro mais favorecido versus a 
uma periferia menos favorecida – colo-
ca em questão a promessa da convergê-
ncia, um dos principais princípios da 
governação europeia.

Não estar à altura de cumprir as pro-
messas do Modelo Social Europeu 
contribuiu para o desencanto do pro-

jeto Europeu entre os jovens europeus, 
dado que as cláusulas de austeridade 
e a consolidação fiscal são ponderadas 
muito acima das que protegeriam os 
direitos sociais básicos. Trata-se de 
uma responsabilidade partilhada para 
evitar que a “Europa” seja entendida 
como uma ameaça por oposição a uma 
garantia e defesa dos direitos sociais 
nos Estados-Membros. Num mercado 
único, os desafios sociais já não podem 
ser apenas tratados por cada estado in-
dividualmente.

Em 2008, à luz da explosão da Grande 
Recessão, a Comissão Europeia solici-
tou políticas de apoio ao rendimen-
to, incluindo mercados de trabalho 
e acesso a serviços de qualidade. Este 
pacote, batizado como “Inclusão Ati-
va”, deveria ter equilibrado as políticas 
económicas na era da consolidação fis-
cal com a componente da política so-
cial.71 De novo em 2013, aquando da 
aprovação do “Pacote de Investimento 
Social para a Europa” o Parlamento 
Europeu solicitou às instituições eu-
ropeias que assegurassem que “o esta-
belecimento da governação económi-
ca europeia fosse complementada por 
uma melhor governação social ”.72 

Hoje em dia, esta série de iniciativas 
sociais das últimas décadas está a ser 
resumida e remodelada no “Pilar Eu-
ropeu dos Direitos Sociais”.73Atual-
mente, encontram-se estruturadas da 
seguinte forma : 

 | Igualdade de oportunidades e acesso 
ao mercado de trabalho;

 | Condições de trabalho justas;

 | Proteção social e inclusão.

Tem havido um intenso debate sobre 
a natureza legal do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, se o Pilar trata, 
de facto, de “direitos” e se pode ge-
rar obrigações para a União e os Es-
tados-Membros que possam ser pon-
deradas, avaliadas e reclamadas. Os 
especialistas salientaram que não se 
trata realmente de “direitos”, mas sim 
– muito mais suave – de “princípios”. 
O Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
e os seus vinte princípios são um qua-
dro de referência e não um conjunto 
de recomendações vinculativas para os 
Estados-Membros, sobretudo aquelas 
na Zona Euro. Mas, quando examina-
do à luz do Processo Semestral Euro-
peu e apoiado pela aprendizagem dos 
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Pessoas em situação de pobreza  
têm menos “poderia” e mais “tenho de” do que as 

outras pessoas. Têm de ir a reuniões, têm de chegar a 
horas, têm de ter uma alimentação saudável... Por 
outro lado, as pessoas com dinheiro podem chegar 
atrasadas, podem ir para onde quiserem e podem 

comer o que lhes apetece. 
Utilizadora do serviço Cáritas, anónimo

pares no âmbito do Método Aberto de 
Coordenação, estes princípios pode-
riam, com o tempo, dar origem a um 
enquadramento geral de referência 
para os estados e de empenhamento 
da sociedade civil. 

A ligação dos enquadramentos dos 
direitos humanos e outras obrigações 
internacionalmente adquiridas não 
está claramente esclarecida. Todos 
os Estados-Membros são partes num 
determinado número de Pactos e Tra-
tados. Entre eles estão, a nível inter-
nacional, o Pacto Internacional sobre 
Direitos Económicos, Sociais e Cultu-
rais (CESR-Covenant on Economic, 
Social, and Cultural Rights, 1996), 
e as Convenções sobre a Eliminação 
da Discriminação contra as Mulheres 
(CEDAW-Conventions on the Elimi-
nation of Discrimination against Wo-
men, 1979), os Direitos da Criança 
(CRC-Rights the Child, 1989) e sobre 
os Direitos das Pessoas com Incapaci-
dades (CRPD- RIghts of Persons with 
Disabilities, 2006). A nível europeu, 
há a Carta Social Europeia Revista 
(CSE, 1996) do Conselho da Europa e 
a Carta dos Direitos Fundamentais da 
UE (CDF, 2000). Para estas, chegou-se 

recentemente a um consenso interna-
cional global sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS, 
2015) com compromissos distintos 
sobre proteção social, normas laborais 
e igualdade. Todos estes instrumentos 
têm os seus respetivos procedimentos 
e entidades para divulgação, moni-
torização e reclamação. Concretizar 
direitos sociais é algo de mensurável, 
em termos de políticas, sistemas, re-
sultados, fiscalidade e orçamentação. 
Isso torna os estados responsáveis pe-
las suas obrigações relativamente aos 
direitos sociais permitindo à sociedade 
civil supervisionar o seu desempenho. 
Como o Pilar Social e os seus princí-
pios se relacionarão com estes enqua-
dramentos e se traduzirão em algo de 
mensurável e aplicável ainda está por 
definir.74

A Caritas Europa reconhece o poten-
cial valor acrescentado do Pilar Euro-
peu dos Direitos Sociais. A iniciativa 
pode ser uma contribuição para a pro-
moção de uma economia de mercado 
mais social, unindo os instrumentos 
de uma economia de mercado com 
o princípio da solidariedade e o bem 
comum. A implementação dos princí-

pios será o principal desafio. A UE 
deverá exercer em pleno as suas com-
petências e focar-se na adoção de mais 
Recomendações Específicas do País 
(CSR-Country Specific Recommen-
dations) no campo da política social. 
Ademais , uma diretiva de plano de 
rendimento mínimo adequado deve-
ria definir normas mínimas, assegu-
rando que todos podem participar em 
sociedade. A Lei Laboral da UE tem 
de ser atualizada e reforçada no que 
respeita a novas formas de emprego e à 
reconciliação da família e da vida pro-
fissional. Mas, acima de tudo, a imple-
mentação positiva do Pilar dependerá 
da ação dos Estados-Membros, que 
deverá ser supervisionada a nível da 
UE e nacional com base nos indicado-
res temporais e com a participação de 
todos os intervenientes. A definição de 
marcos e normas mínimas pode aju-
dar a atingir a convergência desejada. 
Normas mínimas deverão supervisio-
nar os princípios das justas condições 
de trabalho e a provisão de rendimen-
to mínimo. 
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71 Na Comunicação de Inclusão Ativa da Comissão, 
ver: EC 2008.

72 No Pacote de Investimento Social, ver: EC2013a, 
EC2013b, EC2013c, Parlamento Europeu 2013.

73 No Pilar Social Europeu, ver: EC2016f, 
EC2017a; EC2017b, Conselho Europeu 2016; ILO 
2016, EAPN 2016, EAPN 2017.

74 Sobre o debate legal do EPSR, ver EESC 2017, 
Lörcher/Schömann 2016. Sobre as Convenções In-
ternacionais de Direitos Humanos e suas entidades, 
ver a página web do Alto Comissário para os Direitos 
Humanos (High Commissioner for Human Rights, 
OHCHR) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
Pages/HumanRightsBodies.aspx. Sobre a Carta Social 
Europeia Revista, ver CoE 1996; Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE, ver EU 2000. Sobre a Mensura-
lidade dos Direitos Sociais, ver OHCHR2015, CESR 
2015, CESR 2016.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx


48 JOVENS EUROPEUS ENTRE A ESPERANÇA E O DESESPERO

CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES



49

CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES

© Gaël Kerbaol / 
Caritas Europa

Na última década, a 
pressão posta sobre 
os jovens aumentou 
consideravelmente. 
É provável que esta 

geração seja a primeira a não estar 
tão bem financeiramente, em relação 
aos pais. Fazer estes jovens pagarem 
a fatura da crise parece ser um ato de 
injustiça intergeracional. Consequen-
temente, alguns direitos passaram a ser 
de mais difícil acesso para os jovens. 
Entre eles, a habitação, o trabalho e a 
educação. Estes padrões são ainda mais 
graves na Europa Central e Sudeste.

Mães jovens e solteiras, sobretudo 
se tiverem um grau de escolaridade 
baixo, correm maior risco de exclusão 
social. A inclusão de jovens prove-
nientes de um contexto de migrantes 
e o acolhimento de refugiados é uma 

tarefa que não só assegura a não dis-
criminação e a igualdade de oportuni-
dades, mas também irá suster, a longo 
prazo, as sociedades europeias como 
plurais, inclusivas e justas. Na última 
década, a promessa do projeto euro-
peu em estabelecer a coesão entre so-
ciedades e convergência ascendente na 
economia assim como o desempenho 
social dos Estados-Membros tem sido 
gravemente dificultada à medida que 
aumenta a desigualdade, regressa a 
pobreza extrema e a mobilidade social 
entre gerações abranda.

A Política Europeia para a Juventude 
tem auxiliado a visualizar a faixa etária 
entre os 16-29 anos para o público em 
geral e políticas comunitárias. No en-
tanto, não foi ainda possível colocar 
uma perspetiva integrada nas aspira-
ções e nos direitos dos jovens, mul-

heres e homens, no centro das prio-
ridades europeias. O Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais é uma promessa 
contra o desencanto crescente em 
toda a Europa. Esta é, sem dúvida, a 
abordagem correta. Deverá ser refor-
çada por políticas de alinhamento às 
atuais obrigações dos Direitos Huma-
nos, primeiro e antes de mais da Carta 
Social Europeia como a Constituição 
Social da Europa, e os compromissos 
derivados da agenda global dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Deverá ser determinada se os 
políticos, tanto dos Estados-Membros 
como das instituições europeias, fize-
rem aquilo que dizem e fornecerem 
programas que permitam aos jovens 
agir com o seu potencial. 
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RECOMENDAÇÕES 
AS INSTITUIÇÕES EUROPEIAS E OS ESTADOS-MEMBROS

A Caritas Europa apela à União Eu-
ropeia e aos Estados-Membros de tra-
tarem efetivamente os desafios com 
que os jovens se vêm confrontados, 
como descrito no presente relatório  : 
acesso à educação, emprego, habi-
tação, e combater a discriminação, 
incluindo medidas concretas para os 
grupos de jovens mais afetados  : fa-
mílias monoparentais jovens, jovens 
migrantes e refugiados e jovens com 
incapacidades.

A fim de tratar os desafios identifi-
cados, uma política para a juventude 
coerente deverá incluir os seguintes 
blocos :

1. Assegurar o acesso à habitação :

 | Criar um sistema europeu para mo-
nitorizar as políticas de habitação 
e desenvolver indicadores para um 
observatório com vista ao arrenda-
mento e acesso à habitação.

 | Assegurar meios devidamente tes-
tados e em devido tempo de acesso 
à habitação social de qualidade, ade-
quada e acessível.

 | Proibir os despejos, em particular 
de famílias com crianças, em que a 
alternativa não seja outra senão ser 
sem-abrigo.

2. Assegurar o acesso à educação :

 | Assegurar o acesso gratuito ao ensi-
no primário e secundário para todos 
e educação terciária gratuita pelo 
menos para os estudantes menos fa-
vorecidos.

 | Permitir o regresso à escola dos 
que abandonaram a escolari-
dade, aumentando o prestígio 
da educação e formação voca-
cional (VET, Vocational Educa-
tion and Training). 

 | Investir em dupla aprendizagem a 
fim de reduzir o abandono escolar 
precoce e fomentar a transição entre 
educação e mercado de trabalho.

3. Assegurar empregos decentes e 
salários justos para os jovens : 

 | Criar emprego considerando a de-
cência do trabalho  : foco na quali-
dade dos empregos criados pela Ga-
rantia para a Juventude, tendo em 
conta os níveis salariais e combaten-
do a precariedade; aplicar o princí-
pio da não discriminação e garantia 
da igualdade de oportunidades.

 | Estabelecer níveis salariais mínimos 
adequados, assegurar condições de 
trabalho decentes e alargar a prote-
ção social a todos os trabalhadores, 
incluindo aqueles exercendo tra-
balhos e profissões atípicas e com 
contratos de curto prazo. 

 | Reconhecer as competências e as 
qualificações dos jovens migrantes 
e refugiados, adquiridas nos seus 
países de origem ou em trânsito. 

 | Utilização das potenciais iniciativas 
de economia social para a criação de 
empregos adaptados aos jovens mais 
vulneráveis.

 | Implementar os princípios da UE 
para o Enquadramento de Quali-
dade para Estágios.

4. Assegurar a provisão de serviços 
sociais inclusivos e holísticos : 

 | Integrar os serviços sociais, os 
serviços de emprego e de educa-
ção para que a assistência social 
seja direcionada para os jovens 
de forma mais eficaz, e contri-
buir para uma abordagem inclu-
siva. 

 | Promover um misto de serviços inte-
grados e adequadamente fundados, 
juntamente com disposições públi-
co-privadas para fomentar a inclusão 
social. 

 | Propor lojas de balcão único para os 
jovens. Inclui-se a implementação de 
estratégias de integração nacionais 
para jovens migrantes e refugiados. 

 | Tratar da discriminação estrutural, 
abolindo limiares específicos (rendi-
mento mínimo, por ex.) ou meios de 
teste específicos nos jovens (por ex., 
acesso aos benefícios sociais), como 
atualmente praticado em alguns Es-
tados-Membros. 

5. Melhorar o apoio às famílias jo-
vens carenciadas e, em particular, às 
famílias monoparentais :

 | Assegurar o acesso a cuidados in-
fantis acessíveis e de qualidade, bem 
como sua educação.

 | Atribuir um subsídio mensal infan-
til, com um montante aumentado 
para famílias de baixo rendimento.

 | Providenciar serviços de aconselha-
mento familiar acessível, serviços de 
apoio parental e centros de família.

 | Facilitar o equilíbrio trabalho-vida 
familiar.

 | Assegurar os direitos legais à licença 
de maternidade de, pelo menos, 15 
semanas, assim como baixa parental 
até, pelo menos, 6 meses.

 | Permitir a possibilidade de faltar al-
guns dias por ano ao trabalho para 
prestar assistência à família.

 | Assegurar o rendimento mínimo 
durante períodos prolongados para 
prestar assistência e cuidados de 
saúde. 
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 | Transformar o tempo gasto em tra-
balho elegível para o cálculo dos 
direitos de pensões.

6. Implementar políticas preven-
tivas orientadas e de intervenção à 
crise : 

 | Aplicar intervenções decisivas em 
devido tempo aos jovens vulneráveis, 
em particular, a jovens infratores, 
jovens com dependências e jovens 
com distúrbios mentais. 

A fim de serem eficazes, pretende-se 
criar, desenvolver, monitorizar e im-
plementar políticas, consultando os 
jovens e as organizações da sociedade 
civil que representam os seus interes-
ses. Construir sobre os instrumentos já 
existentes, nomeadamente, o Processo 
Semestral Europeu para assegurar que 
as Recomendações Específicas do País 
(CSR-Country Specific Recommen-
dations) respeitem e promovam a 
implementação dos princípios do Pi-
lar Europeu dos Direitos Sociais, no 
intuito de guiar os Estados-Membros 
no desenvolvimento de uma estratégia 
abrangente. 

Para maximizar o seu impacto, pre-
tende-se assegurar financiamento ade-
quado à implementação de uma polí-
tica de juventude coerente : 

 | Dar continuidade à Garantia para a 
Juventude e manter, pelo menos, o 
mesmo valor de financiamento para 
o Fundo Social Europeu (FSE) no 
próximo Enquadramento Financei-
ro Multianual Europeu. 

 | Pelo menos 30% do FSE deveria ser 
destinado ao combate contra a po-
breza. 

 | Uso da cláusula de flexibilidade do 
pacto de estabilidade e crescimen-
to para que os Estados-Membros 
isentem o investimento social priori-
zado, com base nas CSR, do cálculo 
da despesa orçamental nacional.75 

 | Fazer o melhor uso possível, de maneira 
eficiente, da Garantia para a Juventude e 
da complementaridade com outros ins-
trumentos e medidas europeias, incluin-
do uma Garantia Infantil. 

A fim de ser sustentável, essa mesma 
política da juventude deveria ser coor-
denada com uma estratégia para com-
bater a pobreza da criança e da família 
com base da Recomendação de Inves-
timento na Criança (2013 EC), nos 
princípios consagrados no Pilar Euro-
peu dos Direitos Sociais, e equipados 
com um enquadramento de avaliação 
compatível, como o painel social, sen-
do ainda parte de uma estratégia de 
combate contra a pobreza mais ampla, 
pretendendo realizar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

A UE e os Estados-Membros deve-
riam confirmar os seus compromissos 
para com os princípios consagrados 
no Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
encorajando os Estados-Membros a 
ratificar e implementar a Carta Social 
Europeia Revista como a constituição 
social da Europa e aceitar o Mecanis-
mo Coletivo de Reclamações.

NOTA
75 A isenção deve ser condicionada pelos es-
tados-membros requerentes para apresentar uma estra-
tégia que cumpra as condições descritas nos pontos 1 a 
4 acima. As prioridades devem ser selecionadas a partir 
dos blocos de construção indicados abaixo.
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© Aleksandra Pawloff 
/ Cáritas Áustria

ANEXO I

METODOLOGIA DO RELATÓRIO

O ponto de início para 
toda as medidas da 
Cáritas é a observa-
ção, escuta e confron-
to com pessoas real-

mente passando por necessidade, em 
regime de pobreza. A fim de agir e 
acompanhar as pessoas e as comuni-
dades da melhor maneira possível, es-
cutar, observar e discernir sobre a rea-
lidade que nos circunda está no cerne 
do estilo de a Cáritas fazer as coisas.76 
A metodologia usada para compilar 
esta publicação foi um exercício con-
junto entre o secretariado da Caritas 

Europa e as organizações membro da 
Cáritas. Consultores especializados em 
políticas sociais e inclusão social apoi-
aram o processo de investigação.77 Um 
seminário de investigação teve lugar 
em março de 2017 com funcionários 
destacados deste género de políticas 
de todas as organizações membro da 
Cáritas, a fim de harmonizar con-
ceitos e agilizar prioridades. Como 
principal ferramenta, foi enviado um 
questionário às organizações membro 
da Caritas Europa. O questionário, 
preenchido em abril e maio de 2017, 
continha 17 blocos de perguntas, in-

cluindo sub-perguntas detalhadas dos 
seguintes tipos  : escolha múltipla, 
classificação e resposta aberta. O ques-
tionário pretende decifrar as avaliações 
das organizações membro quanto ao 
conjunto dos documentos da política 
(Recomendações da Comissão Euro-
peia, documentos do Semestre Euro-
peu, etc.) e a implementação destes 
nos respetivos países.

As respostas das 17 organizações 
membro ao questionário foram elabo-
radas em relatórios por país e servem 
de base para os argumentos apresen-
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tados nesta publicação. Refletem as 
experiências no terreno das 17 organi-
zações membro envolvidas. A fim de 
comparar as principais observações da 
Cáritas com a investigação de ponta, 
foi consultada uma série de literatura 
secundária e estatísticas oficiais, per-
mitindo uma estruturação das obser-
vações num enquadramento sistemáti-
co, dando lugar a recomendações para 
uma política concreta. 

Por conseguinte, os principais dados 
derivam de uma consulta às organi-
zações membro da Cáritas realizada 
em abril e maio de 2017. Baseia-se na 
análise corrente de literatura recente 
sobre a pobreza e a exclusão social na 
perspetiva dos países realizada por té-
cnicos qualificados e, especialmente, 
experiências de vida das intervenções 
da Cáritas e do contacto permanente 
com beneficiários. Os dados refletem, 
por isso, as perceções fundamentadas 
no trabalho social da Cáritas. Não 
podem, no entanto, ser extrapolados 
como tendo significado estatístico.

A Cáritas desenvolveu um Modelo 
Social Europeu que pretende reduzir 
eficazmente as desigualdades e erra-
dicar a pobreza. Um enfoque especial 
foi dado à prevenção e diminuição da 
transmissão da pobreza de uma gera-
ção para a seguinte.78 O Modelo da 
Cáritas baseia-se em três pilares :

 | A família é uma célula vital da so-
ciedade e a primordial rede de segu-
rança;

 | Mercados de trabalho inclusivos, 
reconhecendo o valor do trabalho 
e a contribuição das pessoas para a 
sociedade; e 

 | O sistema de proteção social como 
um mecanismo de solidariedade es-
sencial assegurando o bem-estar da 
sociedade como um todo.

As conclusões dos relatórios por país 
são analisadas de acordo com uma ma-
triz conceptual.

Pretende descrever a situação da 
juventude no contexto da crise re-
cente. Referindo-nos a “jovens” e a 
“juventude”, especificamos homens 
e mulheres entre os 16 e os 25 anos 
de idade. Em alguns casos ou países, 
esta faixa etária vai até aos 29 anos. 
Referindo-nos a “crise”, falamos da 
crise financeira e económica que teve 
início em 2008 e que originou outros 
temas relacionados com a participação 
social, a eficácia da proteção social e 
a legitimidade dos sistemas políticos.

NOTA
76 Para mais informações, ver http://www.caritas.
eu/sites/default/files/caritas_cpo_handbook_en_fi-
nal_0.pdf. 

77  Fresno, the right link [fresnoconsulting.es].

78 Caritas 2016.

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cpo_handbook_en_final_0.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cpo_handbook_en_final_0.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cpo_handbook_en_final_0.pdf
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ANEXO II

INICIATIVAS DE ECONOMIA SO-
CIAL APOIADAS PELA CÁRITAS 

GARAGEM SOLIDAR’AUTO

MEMBRO LÍDER DA  
ORGANIZAÇÃO 

CÁRITAS FRANÇA  
(SECOURS CATHOLIQUE) 

O objetivo do projeto é ser acessível a pessoas com dificuldades financeiras 
para reparar os seus carros ou ajudá-las a comprar um carro usado. O princi-
pal objetivo da SolidarAuto é combater o isolamento social e o desemprego, 
aumentando a mobilidade de pessoas com dificuldade sociais ou económicas.

A garagem faz reparações e vende carros usados a preços de desconto para 
famílias de baixos rendimentos. As reparações são feitas por mecânicos de au-
tomóveis profissionais. As pessoas são encorajadas a doar carros usados à So-
lidarAuto.

A rede SolidarAuto rege-se com base em estatutos e num modelo de governa-
ção deixando autonomia às empresas individuais que sejam membros da rede.

Total de beneficiários
3700 

Localização França 

Website : 
http ://www.solidarauto38.fr/ga-
rage-solidaire/

MAGDAS ESSEN (LIKE THAT FOOD)

Objetivo : magdas ESSEN (like that food) fornece alimentos para residentes e hós-
pedes das casas da Cáritas assim como para creches e outras instalações da Cáritas. 
O objetivo da magdas ESSEN é fornecer comida caseira de boa qualidade com os 
melhores ingredientes, criando ao mesmo tempo emprego para pessoas com opor-
tunidades de trabalho limitadas.

Resultados esperados : no presente, a magdas ESSEN fornece alimentos a aprox. 
1.500 pessoas diariamente, estando ciente da responsabilidade de alimentar pes-
soas que não cozinham ou já não estão aptas a cozinhar elas próprias e contribuin-
do para manter a sua qualidade de vida na mais elevada fasquia possível.

Principais atividades  : operando numa cozinha moderna com as normas mais 
elevadas de produção, providenciando empregos para pessoas com oportunidades 
limitadas e criando pratos caseiros, deliciosos e de elevada qualidade.

Resultados obtidos : estabelecer uma cozinha de catering, criando empregos para 
pessoas cujas oportunidades de emprego seriam de outro modo limitadas. 

Como parte do grupo magdas Social Business Group, o objetivo da magdas ES-
SEN é autofinanciar-se, providenciando emprego a pessoas com acesso ou opor-
tunidades limitadas de entrarem no mercado de trabalho primário. Na magdas, 
provamos que os assuntos socioeconómicos podem ser articulados e que pode ser 
criado um modelo comercial positivo e de valor. Muitos dos pratos são caseiros e 
cozinhados do modo tradicional, com receitas saborosas – incluem ingredientes 
naturais sem aditivos artificiais. Acreditamos que os ingredientes regionais, sazo-
nais e orgânicos são a base de pratos saborosos.

MEMBRO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO 
DA CÁRITAS ÁUSTRIA

Total de beneficiários 
38
Website : 
http ://www.magdas.at/essen/

http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-france-secours-catholique
http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-france-secours-catholique
http://www.solidarauto38.fr/garage-solidaire/
http://www.solidarauto38.fr/garage-solidaire/
http://www.magdas.at/essen
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CORTIJO COVAROCA

CÁRITAS DIOCESANA DE ALBACETE

Um hostel e um campo dedicado ao ensino ambiental e turismo rural situado no 
Nerpio Cultural Park, no coração da Reserva Natural da Sierra de las Cabras.

O principal objetivo é trazer o ecoturismo a grupos de todas as idades para 
que as pessoas possam usufruir de uma coexistência inolvidável num eco-lo-
dge, que lhes permite aprender coisas sobre o mundo rural e as suas tradições, 
numa envolvência surpreendente, ambiental e paisagístico deste município. 
O Cortijo Covaroca também se preocupa com as pessoas, enquanto empresa em-
pregadora , promovida pela Fundación El Sembrador.

Os benefícios resultantes são reinvestidos na criação de postos de trabalho para 
pessoas em situação de risco de exclusão social.

MEMBRO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO 
DA

CARITAS SPAIN 

Organização parceira – European 
National Caritas Cáritas Espanha 

Total de beneficiários
11 

Web : 
http ://www.cortijocovaroca.com/

AGRICULTURA SOCIAL

MEMBRO LÍDER DA ORGANIZA-
ÇÃO DA 

CÁRITAS ITÁLIA 

A agricultura social inclui uma pluralidade de experiências e práticas, que combi-
nam o uso de recursos agrícolas com atividades sociais. As experiências em Itália 
podem ser resumidas a cinco áreas de atividade principais :

 | Financiamento e/ou promoção de empresas agrícolas, com a finalidade de criar 
emprego a grupos desfavorecidos, como ex-presidiários, utilizadores de drogas, 
migrantes, refugiados, etc.;

 | Reabilitação e cuidados no setor agrícola para pessoas com deficiências com um 
objetivo socio-terapêutico;

 | Lazer e qualidade de vida (destinado a pessoas com problemas especiais intermé-
dios, com objetivos sociais e recreativos, incluindo formas especiais de experiên-
cias rurais de pequenas quintas hortícolas periféricas-urbanas para os mais idosos);

 | Educação (destinado a ensinar os jovens sobre o meio ambiente e outros assuntos);

 | Serviços para a vida do dia a dia (hortas pedagógicas ou cuidados diários para os 
mais idosos).

A par destes cinco objetivos, os projetos de agricultura social promovidos pela 
Cáritas em Itália acrescentam outro elemento social; os produtos agrícolas podem 
servir para apoiar o serviço alimentar da Cáritas (cantinas, distribuição de alimen-
tos, etc.). 

As comunidades locais e as pessoas excluídas do mercado de trabalho (jardins so-
ciais, apoio ao turismo responsável , recuperação de terras e capacidades de pro-
dução, uso da agricultura orgânica, produção de alimentos e uso de fundos para 
atividades da Cáritas, atividades e workshops para crianças e estudantes).

Localização Itália 

Total de beneficiários 
1.640 

Quantidade total de serviços :  
82 (48 dioceses). 

weblink

http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-spain
http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-spain
http://www.cortijocovaroca.com
http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-italy
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COOPERATIEF ONDERNEMEN IN NEDERLAND - COIN 

MEMBRO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO 
DA 

CÁRITAS HOLANDA (CORDAID) 

Outras organizações parceiras 

SMHO 

Um empreendedorismo cooperativo funcionando em part-time e em incu-
badoras comerciais é um conceito inovador, lançado em 2013 pela Tientjes 
Academy, apoiada pela Cordaid.

A Cordaid Netherlands encoraja o cooperativismo de pessoas de baixos ren-
dimentos. Juntamente com parceiros da indústria e da comunidade (local), a 
Cordaid apoia iniciativas para o cooperativismo com conhecimentos e orien-
tação, e acesso a especialistas, redes e, se necessário, fundos.

As pessoas, que também podem ser jovens, começam a trabalhar em part-time. 
Os membros dedicam as suas capacidades e talentos, a cooperativa apoia-os 
com coisas como administração, formação, materiais e habitação. Os empre-
sários guardam uma parte dos seus resultados financeiros e declaram as suas 
despesas; o seu poder de gastar aumenta. Estabelecem novas redes sociais úteis 
para o negócio e relações pessoais. Os membros podem beneficiar de assistên-
cia social enquanto estão a ganhar. Parte destes ganhos é paga à autoridade 
local para compensar os benefícios de assistência a que têm direito.

É um modelo comercial sustentável, que capacita as pessoas e é vantajoso 
para os municípios e para a comunidade. Promove a participação social e a 
independência e reduz os custos públicos. Este tipo de cooperativismo oferece 
trabalho e perspetivas de rendimento, além de promover a coesão social. Ao 
desenvolver pequenas empresas, podem sair da pobreza, participar em plano 
na sociedade e contribuir para a qualidade de vida na sua própria região, bairro 
ou cidade.

O projeto original, lançado em Breda com fundos locais e 13 pessoas de dife-
rentes backgrounds profissionais transformou-se num exemplo de boas práti-
cas para o resto da Holanda (expandindo-se agora a 25 diferentes cooperativas 
em 4 regiões diferentes do país).

Total de beneficiários 
250 

weblink 

http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-netherlands-cordaid
http://www.smho.nl/
https://www.cordaid.org/nl/nieuws/scharrelondernemer-ontstijgt-armoede/
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LISTA DE ACRÓNIMOS 
ACRÓNIMOS 

CESR  Centre for Economic and So-
cial Rights (Centro dos Direi-
tos Económicos e Sociais)

CFR  EU Charter of Fundamental 
Rights (2000) (Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE)

COE  Council of Europe 
(Conselho da Europa)

CRPD   Convention of Rights of 
People with Disabilities 
(2006) (Convenção dos 
Direitos das Pessoas com 
Incapacidades)

CSR  Country Specific 
Recommendations in the 
European Semester Process 
(Recomendações Específicas 
do País no Processo 
Semestral Europeu)

EAPN   European Anti-Poverty 
Network (Rede Europeia de 
Combate à Pobreza)

EC  European Commission 
(Comissão Europeia)

EESC   European Economic and 
Social Committee (Comité 
Económico e Social Europeu) 

EP   European Parliament 
(Parlamento Europeu)

EPSR   Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais

ESC   Revised European Social 
Charter (1996) of the 
Council of Europe (Carta 
Social Europeia Revista do 
Conselho da Europa) 

EU  European Union (União 
Europeia)

FRA   European Union Agency 
for Fundamental Rights 
(Agência da União 
Europeia para os Direitos 
Fundamentais)

ILO   International Labour 
Organisation (Organização 
Internacional do Trabalho) 

ISCED  International Standard 
Classification of Education 
(Norma Internacional de 
Classificação do Ensino)

NEET  Not in Employment, 
Education or Training 
(Pessoas sem emprego, 
educação e formação)

OECD   Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development (Organização 
para o Desenvolvimento e 
Cooperação Económica)

OHCHR   Office of the High 
Commissioner for Human 
Rights (Gabinete do Alto 
Comissário para os Direitos 
Humanos)

PES   Public Employment 
Service (Serviço Público de 
Emprego)

SIP  Social Investment Package 
(Pacote de Investimento Social) 

UNCRC  United Nations Committee 
on the Rights of the Child 
(Comité das Nações Unidas 
para os Direitos da Criança)

VET  Vocational education 
and training (Educação e 
Formação Vocacional)

YEI  Youth Employment 
Initiative (Iniciativa de 
Emprego para a Juventude)

YG  Youth Guarantee (Garantia 
para a Juventude)

CÓDIGOS DE PAÍSES

AT  Áustria

BE  Bélgica

BG  Bulgária

CY  Chipre

CZ República Checa

DE Alemanha

EL Grécia

FI Finlândia

FR França

IE Irlanda

IT Itália

LU Luxemburgo

MT Malta

NL Países Baixos /Holanda

PT Portugal

RO Roménia

RU Reino Unido
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“Sonho com uma Europa que é jovem, ainda capaz de ser uma mãe:  
uma mãe que tem vida porque respeita a vida e oferece esperança à vida. ...  
Sonho com uma Europa onde os jovens respiram o ar puro da honestidade, 

em que amem a beleza de uma cultura e uma vida simples não manchada pelas 
necessidades insaciáveis do consumismo, onde casar e ter filhos é uma responsabilidade 

e uma grande alegria, não um problema pela falta  
de um emprego estável.” 

Papa Francisco, 2016,  
quando recebeu o Prémio Carlos Magno
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