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A juventude (…) «É, assim, o momento crucial
no qual o indivíduo se prepara para se constituir
plenamente como sujeito social, livre, integrandose à sociedade e podendo desempenhar os papéis
para os quais se tornou apto pela interiorização
dos seus valores, normas e comportamentos.
Por isso mesmo é um momento crucial para a
continuidade social: é nessa oportunidade que a
integração do indivíduo se efetiva ou não, trazendo
consequências para ele próprio e para a manutenção
da coesão social».
Juventude e Contemporaneidade, UNESCO 2007, pág. 79.

Nota Introdutória

A compreensão das necessidades e perspetivas da juventude é fundamental para a melhoria do desenvolvimento local. As capacidades, ideias, motivações, forças e talentos dos jovens representam um grande potencial para
a sociedade. Entretanto, a opinião dos jovens ainda é pouco conhecida e
surge, assim, o questionamento sobre como os jovens estão a ser considerados nos processos de planificação das políticas públicas e programas
desenvolvidos pelas associações locais. Diante dos poucos estudos sobre as
dinâmicas sociais, perspetivas e desafios dos jovens residentes nas freguesias, este estudo se propôs a abordar estas questões.
Do total de habitantes da Freguesia de Santa Clara, estima-se que cerca de
30% tenham menos de 25 anos de idade. Por isto, os resultados deste estudo podem ser utilizados entre outras coisas, para a planificação das políticas
públicas direcionadas aos jovens. A Freguesia de Santa Clara é hoje uma
zona de expansão urbana, localizada na periferia da cidade de Lisboa, com
funções maioritariamente habitacionais que integra o programa Bairros e
Territórios de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP) designados assim na Estratégia de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Lisboa. A freguesia
beneficiou do programa especial de realojamento (PER) com a construção
de habitações municipais e a nova urbanização da Alta de Lisboa, que resultou no aumento da população a partir dos anos 2000. Os resultados preliminares do Censo de 2021 nos mostram que a população da Freguesia de
Santa Clara cresceu 5.3% em relação a 2011, totalizando 23.673 habitantes,
tendência oposta à do Concelho de Lisboa que continua a perder população
sobretudo a população mais jovem. Este estudo também procurou identificar os efeitos da pandemia da Covid-19 na camada jovem residente em
Santa Clara. Apesar da pandemia ser um fenómeno novo, que ainda não
terminou, há estudos nacionais e internacionais que indicam que a pandemia agravou as vulnerabilidades em um contexto mais geral e os efeitos
socioeconómicos foram distintos quando analisados por classes sociais.
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Sumário Executivo
O presente estudo foi realizado entre os meses de setembro e dezembro de
2021 e teve como objetivo identificar as perspetivas, analisar as barreiras
do desenvolvimento pessoal e local e compreender o impacto da pandemia
da Covid-19 na vida dos jovens de 15 a 24 anos residentes na Freguesia de
Santa Clara, em Lisboa. O estudo serve para a melhor compreensão das
vulnerabilidades e perspetivas dos jovens e investigou até que ponto as iniciativas por parte das instituições públicas e organizações da sociedade civil
conseguem dar respostas a estes desafios. Os resultados deste estudo de
caso dos jovens de uma freguesia específica da cidade de Lisboa podem ser
utilizados para a planificação das políticas públicas para os jovens.
Os estudos documentais mostram que esta freguesia situada na periferia
da cidade de Lisboa tem indicadores sociais abaixo da média, com alto nível de abandono e insucesso escolar e baixos rendimentos familiares. Os
dados mais atualizados apresentam uma realidade complexa, com baixos
níveis de qualificação, altas taxas de desemprego e uma grande diversidade
cultural e social.
Para este trabalho foi preciso mobilizar diversos recursos metodológicos
do tipo qualitativo e quantitativo. Inicialmente foi realizada uma revisão da
literatura, seguida pelo estudo documental. Posteriormente foram realizadas as entrevistas semiestruturadas e o inquérito online. No total, foram
entrevistados 24 representantes de organizações locais, 42 jovens e recolhidos 91 questionários que possibilitaram a comparação das perceções dos
jovens com os pontos de vista dos representantes das organizações.
Os respondentes caracterizaram a freguesia onde vivem e atuam como uma
zona sensível. Quanto ao desenvolvimento dos jovens de 15 a 24 anos, observou-se que a fragilidade socioeconómica das famílias e as tensões entre
classes sociais e culturas é um fator comprometedor. No entanto, a maioria
dos jovens entrevistados demonstraram uma resiliência e uma vontade de
melhorar de vida e tornar-se independentes.
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Resultados chave
Diferenciações entre os jovens
consoante a idade, sexo, identidade
cultural e ocupação
Os percursos dos jovens são variáveis e dependem de fatores pessoais, sociais e económicos. Longe de existir um percurso padrão, observa-se apenas
semelhanças dentro de grupos específicos. Assim como indica Pappamikail
(2010), este estudo apercebeu-se da existência de várias juventudes e o que
une os jovens é o desejo de se tornarem independentes.
Foi possível perceber que o grupo etário de 15 a 19 anos distingue-se dos
jovens com mais de 20 anos em termos de ocupação e gestão de tempo. Os
mais jovens estão maioritariamente a estudar e os mais velhos ou estão a
trabalhar ou a estudar. As jovens raparigas relatam mais dificuldades emocionais e atingem um nível escolar mais alto que os rapazes, que por sua
vez entram mais cedo no mercado de trabalho. Os imigrantes dos PALOPs
relataram dificuldades específicas na escola, nas questões burocráticas e na
integração social. Eles também assumem com maior frequência os cuidados familiares em comparação com os outros grupos identificados no estudo. Entre os membros da etnia cigana entrevistados, foi possível perceber
que há mais casos de jovens com baixa escolaridade e que trabalham de
maneira independente. A constituição de família e o desejo de permanecer
na freguesia é também mais observado neste grupo.
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Jovens com perspetivas concretas
A maioria dos jovens desenha um plano concreto para o futuro em relação à
profissão, formação e habitação que ambicionam ter. Os jovens entrevistados
indicaram uma variedade de profissões em áreas de interesse, desde que sejam
diferentes das profissões dos pais, pois não querem seguir os exemplos de casa.

H, 19 anos.

«Eu sempre quis ser polícia, não é só pela razão de querer ser
polícia, mas pra ajudar as pessoas, (…). Evitar os conflitos
(…). Isto é um grave problema dos bairros que é a má
gestão.»

Os jovens entrevistados demostram um alto grau de determinação para alcançar os seus objetivos, mas estão cientes que o alcance dos seus objetivos
depende de apoios e da superação de barreiras estruturais.

«Eu terei de sair de Portugal, já que não há tanto emprego aqui
e os que têm não pagam assim tão bem, então terei que sair e
treinar certas coisas como a língua porque vou me mudar para
um país inglês.»

M, 18 anos

Também consideram o término dos estudos ou do curso profissionalizante
como um passo fundamental para concretizar o seu plano e seguir a profissão desejada. Apesar da vontade de elevar o nível académico, são obrigados a integrar o mercado de trabalho para terem melhores condições
para realizar o seu projeto de vida. Estas dificuldades e barreiras são muitas
vezes interpretadas como falta de clareza na definição dos objetivos, como
foi possível perceber nas entrevistas com as organizações, que trabalham
com um público mais alargado de jovens.
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Os desafios dos jovens
e as barreiras de concretização
dos seus planos para o futuro
Para os jovens, os principais desafios identificados estão associados às
questões financeiras ligadas, muitas vezes, à continuidade dos estudos e às
poucas oportunidades de emprego.

H, 21 anos.

«(…) venho dum bairro social e duma família … que as coisas
não são muito fáceis (…) então, se eu começar a trabalhar
hoje, eu sei que grande parte do meu salário vai para a minha
família (…) eu ajudo conforme posso... e isso vai atrasar um
bocado os meus estudos então... »

Nota-se que existe uma diferença na perceção dos problemas que são enfrentados pelos jovens. Por parte das organizações, destacam em primeiro
lugar o abandono escolar e a falta de perspetiva como sendo os principais
problemas dos jovens da freguesia, enquanto os próprios jovens afirmam
que a disponibilidade de cursos e escolas na freguesia são os maiores problemas. A maioria entende a importância dos estudos para se ter um bom
emprego, apesar de haver uma parcela de jovens que não percecionam os
estudos como uma importante ferramenta para o seu desenvolvimento.

«O maior desafio é estudar, fazer o curso que quero, porque
aquele curso que escolhi e queria tanto de fazer, mas não estou
com boas condições de fazer. Estou a esperar do outro ano. Estou
a juntar dinheiro para ver se no outro ano faço isso»
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M, 21 anos

As barreiras identificadas pelos jovens resumem-se em três categorias: a
falta de programas de apoio para jovens em geral, a falta de oportunidades
de emprego e a falta de oportunidades educacionais, que incluem oferta e
variedade insuficientes de cursos e de bolsas.

H, 21 anos.

«…acho que nós jovens precisamos de apoio em áreas onde
possamos interagir (…) troca de conhecimento, porque acredito
eu que nós jovens temos muitas coisas sem resposta, se
houver associações de certeza que haverá esse intercâmbio,
essa troca de conhecimento, de ideia e tudo mais, não só será
uma ajuda para eles, mas para a própria freguesia.»

«eu acho que o sistema não está feito para pessoas como nós,
digo para pessoas dessa zona que vivem essa realidade porque
eu digo isto, que eu, mas todos os meus amigos e meu círculo
próximo, todos vivemos assim.»
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H, 23 anos.

O impacto da pandemia da Covid-19
A perceção do impacto da pandemia na vida dos jovens foi mais notada no
primeiro confinamento. Tanto os jovens como as associações destacaram
os impactos económicos e psicológicos do isolamento como sendo os mais
relevantes. As alterações na rotina diária foram notadas por todos.

M, 16 anos.

«também fui separada dos meus irmãos... termos que ficar
fechados em casa, sem poder sair, conversar com os outros...
e depois mudar tudo completamente, como o estudo, tínhamos
de estar sempre em frente do computador, era diferente...
isso foi um impacto forte pra mim».

«Toda aquela base que nós tínhamos, (…), pra tudo, pra
todos os nossos projetos, já não existe e agora sou obrigado
a trabalhar não só para os meus projetos, mas pra voltar a
refazer aquela cama.»

H, 23 anos.

Os jovens mostraram-se, em geral, resilientes e os estudantes adaptaram-se ao ensino online e adquiriram novos conhecimentos digitais, apesar das
dificuldades apresentadas por alguns relativamente à falta de suporte familiar e dos meios técnicos básicos necessários. A pandemia teve um impacto
mais visível na vida e nos planos de futuro dos jovens com mais de 20 anos.
Neste contexto, as instituições locais viram-se obrigadas a alterar seu modo
de trabalho e intensificarem a ajuda prestada à população, nomeadamente, o apoio alimentar, o apoio aos estudos à distância e a intensificação do
acompanhamento social.
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Gráfico 1

Polidesportivo Avenida Glicínia Quartin, Ameixoeira.

Resposta às necessidades
e à participação dos jovens
no desenvolvimento local
Como mostra o mapa em seguida, existem vários serviços e infraestruturas
para jovens na Freguesia de Santa Clara. Entretanto, os serviços da Junta
de Freguesia, com exceção do Gabinete de Inserção Profissional, ainda são
pouco conhecidos e utilizados pelos jovens de 15 a 24 anos.
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MAPA DOS SERVIÇOS E INFRAESTRUTURAS RELEVANTES
PARA JOVENS NA FREGUESIA DE SANTA CLARA
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N.° SERVIÇOS DA FREGUESIA E DA SCML

21 P
 arque infantil do Jardim da infância
da Ameixoeira

1 Sede da Junta da Freguesia

22 Parque infantil na Vale da Ameixoeira

2 S
 erviços Sociais I: Biblioteca, Centro de
Estudos, Iniciação Musical, Gabinete
Enfermagem, Consultas psicológicas

23 P
 arque infantil do Centro de Proteção
social da SCML
24 P
 arque infantil Rampa do Antigo
Mercado das Galinheiras

3 S
 erviços Sociais II: Centro Cultural
Ameixoeira

25 Parque infantil Largo das Galinheiras

4 C
 entro de Desenvolvimento Comunitario
da Ameixoeira (SCML)

26 P
 arque infantil Rua Grafanil/Centro
Pedro Arrupe
27 P
 arque infantil Maria da Luz Ponces
de Carvalho

INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO
E CULTURA

28 P
 arque infantil Maria de Lourdes
de Pontessilga

5 Escola Pintor Almada Negreiriso
6 Academia da Música de Santa Cecilia
INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

7 G
 abinete de Inserçao Profissional:
Campo Amoreiras

29 Piscina Municipal de Santa Clara

8 Gabinete de Inserçao Profissional: ALCC

30 Campos de basquete
31 Skatepark

INFRAESTRUTURAS DE LAZER

32 Campo de Atletismo Prof. Moniz Perreira
PARQUES PARA A POPULAÇÃO GERAL

33 C
 entro de Atletismo Largo das
Galinheiras

1 Parque no Largo do Ministro

34 P
 arque Manutenção Fisica Vale
de Ameixoeira

9 Vale da Ameixoeira

35 P
 arque Manutenção fisica
Rua do Grafanil

10 Parque Oeste
11 Parque Urbano da Rua Jorge de Sena

36 Campo de Jogos Rua Luis de Sá

12 Jardim da Quinta da Santa Clara

37 Polidesportivo das Torres Ediffer

13 Parque Urbano do Reguengo

38 Polidesportivo das Galinheiras

14 Parque na Estaçao do Metro

39 Polidesportivo Calçada de Poço

15 Parque Eixo Central (em construção)

40 Polidesportivo do PER 10
41 Polidesportivo Av. Glicinia Quartim
42 Polidesportivo da Torrinha

PARQUES INFANTIS

43 Polidesportivo Rua Raul Rego
16 P
 arque infantil Rua Reis Pinto/Tito
de Morais

44 Polidesportivo Alto do Chapeleiro

17 Parque infantil Rua Luis de Sá
18 Parque infantil Rua Carlos Aboim Ingles
19 Parque infantil Campo das Amoreiras
20 P
 arque Infantil Rua Antonio Vilar
(degradado)
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Vista da Alta de Lisboa do Parque Oeste.

No geral, os jovens reconhecem que as organizações contribuem para o
seu desenvolvimento, através do apoio e reforço escolar, das atividades de
tempo livre, da oferta de formação em habilidades e competências básicas
e o apoio para a inserção no mercado de trabalho.
Os planos de desenvolvimento municipal da CML não são amplamente conhecidos pelas organizações e pela população e, a nível local, não existe um
plano de desenvolvimento local. Em relação ao plano de desenvolvimento
direcionado às juventudes, estes planos não existem em ambas as esferas.
Em resposta às suas necessidades, os jovens propuseram algumas mudanças na freguesia, tais como a atribuição de bolsas para a continuação dos
estudos, criação de novos espaços para o desenvolvimento das habilidades
artísticas, desportivas e de convívio. Além disso, deram destaque a programas habitacionais para jovens, pois consideram que a habitação é um aspeto importante que define sua independência. Em contraste, os representantes das organizações, que lidam diariamente com um público mais alargado
de jovens, retratam a juventude de Santa Clara como sendo desmotivada e
desinteressada em relação à freguesia, mas reconhecem que desenvolvem
poucos programas direcionados ao desenvolvimento pessoal dos jovens da
faixa etária de 15 a 24 anos neste território.
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Fonte: Questionário aplicado aos jovens

O que os jovens gostariam
que mudasse na Freguesia

Gráfico 2
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Polidesportivo na Rua Raul Rego.

Polidesportivo na Rua Tito de Morais, Alta de Lisboa.

Quanto à participação dos jovens no desenvolvimento local, os respondentes do questionário apresentaram pouco interesse em contribuir para a freguesia, enquanto os entrevistados apresentaram interesses e exemplos da
sua contribuição, o que também foi observado pelas associações locais.

22

Conclusão
No que respeita a pandemia, observou-se através das informações e dados
coletados que houve um aumento da vulnerabilidade de muitos jovens da
freguesia, ainda que a perceção de alguns não seja imediata ou evidente. Os
jovens têm anseios de um futuro melhor em relação ao seu desenvolvimento
pessoal e profissional. Eles possuem estratégias e determinação para alcançar os seus objetivos, mas estão cientes de barreiras estruturais e individuais.
Devido à ausência de um plano de desenvolvimento específico para os jovens, as suas necessidades não estão a ser atendidas e os programas nem
sempre refletem as reais necessidades dos jovens. A mudança desta realidade passa pelo envolvimento participativo dos jovens na tomada de decisões
na freguesia e pela inclusão no planeamento e concretização de programas
para a juventude. As atividades desenvolvidas pelas associações precisam
de mais suporte, mas estas também devem repensar a sua oferta de atividades e projetos para os jovens, em moldes adaptados ao contexto e às novas
exigências pós-pandemia.

Ideias para o Futuro
Avançar com o desenvolvimento de um plano
estratégico direcionado à juventude

Constata-se que as necessidades dos jovens de ordem educativa, de convívio, lazer, necessidades habitacionais e de oportunidades de emprego
não estão refletidas nos planos operacionais a nível autárquico e camarário. Falta um plano estratégico direcionado à juventude nos dois níveis
governamentais. A realização de um processo de planificação participativa
e de auscultação da juventude possibilitará um alinhamento das políticas
públicas desenvolvidas com as necessidades e desejos dos jovens. Este
processo inclui eventos de auscultação de jovens, de associações locais e
do setor privado.
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Após
o desenho do plano estratégico o exercício de comunicação e diálogo entre
a Junta, as organizações e os jovens recomenda-se a manutenção de um diálogo
contínuo para incentivar o envolvimento dos jovens no desenvolvimento local. A
participação ativa dos jovens no destino da freguesia é um potencial a ser conquistado e pode ser realizado através do orçamento participativo jovem.

Apostar na divulgação dos programas,
projetos e serviços de apoio à juventude
 omo mostrou o estudo, os programas e serviços do município e da fregueC
sia que servem aos jovens são pouco conhecidos ou pouco utilizados pelos
jovens. A Freguesia de Santa Clara pode introduzir uma nova abordagem
para levar os programas e serviços mais para perto dos jovens fregueses.
Torna-se fundamental fazer conhecer as oportunidades de apoio e quebrar
as barreiras burocráticas que possam existir. Um primeiro passo seria apostar nas associações locais como parceiros e fornecer uma formação às associações locais sobre fundos e programas acessíveis. Um segundo passo
pode ser o estabelecimento de um balcão único de atendimento aos jovens
e campanhas de divulgação de atividades de apoio.

Investir na qualificação e na formação
profissional dos jovens
Diversos estudos como o de Ferreira (2019) evidenciam a relação entre o
nível de escolaridade e as oportunidades de carreira profissional. A maioria
dos jovens entrevistados está ciente da importância da educação, mas relatam lacunas e dificuldades no acesso e na oferta de cursos de instituições de
ensino na freguesia. Recomenda-se novas abordagens de ensino, para fortalecer o laço entre os jovens e as escolas, a fim de melhorar a qualificação
e consequentemente as chances de encontrar um bom emprego.

Propõe-se
à Freguesia estudar a demanda por ensino secundário dos seus
fregueses e os tipos de cursos profissionais disponíveis para adequar a oferta às necessidades dos jovens residentes.
Propõe-se às associações locais investir em formações de novas habilidades, necessárias aos jovens e compatíveis com as exigências do mercado de trabalho.
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Aproveitar a infraestrutura existente e ampliar
o fomento de oportunidades profissionais
Diversos estudos e os dados apresentados confirmam que a pandemia da
Covid-19 reduziu as oportunidades de emprego e trouxe ruturas nos estudos durante o período do confinamento. A pandemia está a trazer mudanças também na oferta e na exigência do mercado de trabalho, na fase
pós-covid-19. Por isso, recomenda-se a criação de um serviço de apoio para
os jovens nesta fase pós-covid-19 para uma melhor adaptação a esta nova
realidade.
Introdução de novos serviços e fortalecimento de serviços existentes: expansão do bom trabalho desenvolvido no GIP.

Apostar num fundo autárquico de apoio à juventude

O apoio à habitação juvenil para residentes jovens da freguesia é fundamental para fixar os jovens no território. A independência para os jovens
está muito associada à conquista de uma habitação. Este apoio pode ser um
diferencial para os jovens deste território;
As barreiras para a continuação dos estudos foram amplamente mencionadas pelos jovens. A falta de incentivos e apoios financeiros, como por exemplo a disponibilidade de bolsas de estudo, prémios e concursos de talento
para fomento das capacidades artísticas e culturais pode ampliar as perspetivas dos jovens.
O apoio ao empreendedorismo juvenil na freguesia pode ser uma via bastante promissora. A disponibilidade de treinamentos e recursos humanos
capazes de fortalecer as iniciativas existentes e estimular novas ideias para
a zona.
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Estimular a sustentabilidade das organizações que
desempenham alguma atividade na Freguesia
Recomenda-se a capacitação dos membros das associações a fim de conquistar maior habilidade de diagnóstico e capacidade para concorrer a fundos e projetos europeus de médio e longo prazo, o que favoreceria a atuação e a continuidade dos trabalhos desenvolvidos no território e reduziria a
dependência dos recursos de curto prazo.
A inovação das associações e organizações locais é algo que precisa ser trabalhado, para oferecer serviços mais inovadores e que promovam o desenvolvimento mais alargado dos usuários e do território.
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Queira encontrar este documento e o estudo completo no site
da Oficina Global: www.oficinaglobal.org

