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1. Enquadramento da Garantia Jovem



Garantia Jovem

Recomendação do Conselho Europeu de 22 de abril de 2013, para que os Estados-Membros 

adotem uma “Garantia para a Juventude” no período entre 2014 – 2020, visando:

Garantir que jovens beneficiam de uma oferta de emprego, formação, 

educação ou estágio, no prazo de quatro meses após terem ficado 

desempregados ou saído do ensino formal.



Garantia Jovem

Jovens NEET até aos 30 anos
Not in Employment, Education or Training

(jovens que nãotrabalham, não estudam, nem frequentam formação profissional)

Público alvo

Início
1 janeiro 2014 - Implementação do Plano Nacional

Início
1 janeiro 2014 - Implementação do Plano Nacional

1 março 2014 - metodologia do IEFP; início contagem dos 4 meses

Objetivos
Elevar os níveis de educação e melhorar as qualificações da população jovem

Apoiar a transição para a vida adulta

Combater a elevada taxa de desemprego dos jovens



Grandes Números

NEET - Portugal: 

205,400

Fontes: INE e IEFP (4º trimestre/2015)

“No sistema” (IEFP) 

116.900

“Fora do sistema”

88.500
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2. Implementação da Garantia Jovem



Plano Nacional de Implementação da GJ

A complexidade de situações e trajetórias dos jovens requer uma atuação concertada que garanta as 

Resolução do 
Conselho de Ministros 
n.º 104/2013, de 31 de 

Dezembro

A complexidade de situações e trajetórias dos jovens requer uma atuação concertada que garanta as 
necessárias respostas multidimensionais

Obriga a que o trabalho seja organizado e desenvolvido numa 

lógica de parceria

não só entre instituições que representam o Estado mas também com e entre outros parceiros estratégicos 
com intervenções a diferentes níveis e em diferentes setores 



Plano Nacional de Implementação da GJ

• IEFP, I.P.

• Instituto da Segurança Social, I.P. 

• Direção-Geral da Educação

• Direção-Geral do Ensino Superior

• Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

• Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

Parceiros nucleares

Parceiros estratégicos

• Confederações Patronais

• Confederações Sindicais

• Associação Nacional de Municípios Portugueses

• Associação Nacional de Freguesias 

• Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas• Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

• INA – Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas

• Direção-Geral de Política Externa

• AICEP PORTUGAL GLOBAL, E.P.E.

• Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E

• Direção-Geral das Autarquias Locais

• Cooperativa António Sérgio para a Economia Social-CASES.

• Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas

• Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 

• Conselho Nacional da Juventude Comissão Nacional de 

Proteção das Crianças e Jovens em Risco

• União das Misericórdias Portuguesas, 

• União das Mutualidades Portuguesas

• Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade 

• Agência Nacional para a Gestão do Programa Aprendizagem ao 

Longo da Vida (AN PROALV)

• Agência Nacional para a Gestão do Programa Juventude em 

Ação

• Instituto de Informática, I.P. 

• Instituto Nacional de Reabilitação, I.P.

• Alto Comissariado para a Integração e Diálogo Intercultural, I.P. 



Plano Nacional de Implementação da GJ

Estratégias

• Ativação precoce e combate aos ciclos de inatividade

(mecanismos eficazes de sinalização, diagnóstico da situação do (mecanismos eficazes de sinalização, diagnóstico da situação do 

jovem e encaminhamento célere)

• Heterogeneidade de respostas 

(ajustamento da resposta às características e necessidades do 

jovem)

• Parcerias (trabalho em rede)



Plano Nacional de Implementação da GJ

Ativação

Respostas

Intervenção GJ

• Informação e Orientação

• Apoio Social e individual

• Aprendizagem

• EFA

• Vida Ativa Jovem

• Cursos Profissionais• Cursos Profissionais

• Cursos Vocacionais de nível secundário

• CET e Cursos Técnicos Sup. Profissionais

• Programa Retomar

• Estágios Emprego

• PEPAC e PEPAL

• Inov-Contacto + PEPAC-MNE

• Emprego Jovem Ativo

• Colocação + EURES

• Estímulo Emprego

• PAECPE e Investe Jovem

• Coopjovem e Sou Mais (microcrédito)

• Empreende Já (RPGN)

• Apoios à mobilidade (YFEJ)



Principais Desafios de Implementação 

Recomendação específica a Portugal (CSR 2015)

“Aumentar a eficiência do Serviço Público de Emprego, em particular, 

melhorando a sinalização e mobilização dos  jovens não registados.”

• Número elevado e heterogéneo de jovens NEET a sinalizar/apoiar Número elevado e heterogéneo de jovens NEET a sinalizar/apoiar 

• Identificação e mobilização dos jovens NEET que não são proativos

• Prazo de resposta em 4 meses, considerando que alguns ainda devem passar 

por uma fase preparatória, antes da entrada em medidas 

• Coordenação de um elevado  número de parceiros, aproveitando as redes e 

sinergias locais

• Desenvolvimento da plataforma informática

• Recolha de dados e monitorização



Rede de Parceiros (em reformulação)

Rede de 
Sinalização e 

Registo

Rede Orientação, 
Diagnóstico e 

Encaminhamento

Aberta a todos os que possam ter um contributo a dar

relativamente à mobilização de jovens a nível local (IPSS,

ONG, juntas de freguesia, associações juvenis, etc.)

Parceiros que estão na rede GJ desde o seu início (IEFP, CQEP e

GIP) - procedem ao diagnóstico e encaminhamento dos jovensEncaminhamento

Parceiros com 
respostas GJ

Coordenação 
Nacional

GIP) - procedem ao diagnóstico e encaminhamento dos jovens

para respostas adequadas

Parceiros Nucleares que operacionalizam respostas para

onde os jovens são encaminhados para integrarem uma

resposta de emprego, estágio, educação ou formação (IEFP,

ME, AICEP, CASES, IPDJ, etc.)

IEFP - dinamizador das redes e gestor da plataforma informática

e das necessidades de formação/informação aos parceiros em

função dos níveis de responsabilidade.



Papel do IEFP

Como Principal Operador:

• Garantir resposta em 4 meses aos jovens inscritos

• Tratar de forma célere dos pedidos submetidos através da Plataforma GJ

1

A nível Local:

Como Mobilizador/ Dinamizador da Rede Local:

• Divulgar a GJ nas redes locais em que participa – CLAS, CLDS, CPCJ,CM Educação, …

• Escolher e envolver os parceiros da rede de sinalização e registo, bem posicionados

localmente e face aos jovens (1º nível da rede)

• Dinamizar e apoiar a rede de parceiros de 2º nível (Orientação, Diagnóstico e

Encaminhamento – GIP, CQEP’s …)

• Monitorizar o trabalho da rede de parceiros

2



Papel dos Parceiros a Nível Local

Colaboração na dinamização do PNI-GJ

• Potenciar a relação de proximidade das entidades com os seus utentes e outras entidades

que têm como objetivo apoiar jovens e adultos na definição e concretização do seu

percurso de (re)inserção no mercado de trabalho

Sinalização de Jovens NEET

1

2

• Identificação de potenciais jovens a quem pode ser dada uma resposta enquadrada na GJ

(jovens entre os 15 e os 29 anos, inclusive, que não estejam a trabalhar, nem a frequentar

o sistema educativo/formativo, nem em estágio)

Apoio na definição das intervenções necessárias e encaminhamento

• Avaliação e diagnóstico dos jovens, em articulação com outros parceiros

• Colaborar na definição do percurso de inserção mais adequado

• Encaminhar para as entidades que asseguram resposta ajustada

3



Papel dos Parceiros a Nível Local

A adesão à rede de parceiros:

• é voluntária

• é formalizada por escrito  

• não implica contrapartidas financeiras• não implica contrapartidas financeiras

• não viabiliza acesso a qualquer base de dados

Informação mais detalhada será transmitida em ação de

formação – conceptual e operacional – destinada aos

representantes dos novos parceiros, prevista para junho/2016



Plano de Comunicação

Ações:

World Skills Portugal – Maio - Presença do Stand GJ 

Youtubers – Contactos via GCRE p/ articular presença

Publicar vídeo GJ no FB Skills c/ link p/ pagina GJ

Feira Agricultura Santarém – junho – presença da GJ

Mãos à Obra - TSF e Mais Emprego RTP1

Encarte Expresso

Assegurado

Assegurado

Assegurado

Assegurada presença

selecionar casos de sucesso e articular mensagem com RTP e TSF; em curso a 

identificação dos casos pelas Delegações via GCRE

Ponto de situação

Campanha de divulgação Garantia Jovem no período de 15/maio a 16/junho

1 página p/ GJ. 
Encarte Expresso

Colóquio RH Magazine 

Site GJ

Articulação de estratégia com CNJ e FNAJ 

Pedir a todas as autarquias divulgação da página na internet 

Envolver restantes parceiros GJ no envio dirigido de 

informação sobre a GJ e algumas respostas específicas.  

Ex: Aprendizagem

Avaliar c/ Direção de Serviços de Sistemas de Informação um refresh do site GJ.

Já feito o pedido via ANM. 

• CRUP, CCISP - fazer chegar as escolas p/ finalistas Ensino Superior

• IEFP – ao nível local:  envolver parceiros 

• ANQEP – p/ todos CQEP

• ISS – Rede social; CLDS

Reunião já feita com CNJ e video GJ passará nas queimas das fitas Porto e 

Coimbra.

17/5 – representante IEFP p/ efetuar intervenção sobre GJ.
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3. Plataforma GJ



Plataforma Garantia Jovem

Objetivos:

• Divulgar a GJ, as medidas e a rede de parceiros

• Captar jovens NEET não registados

• Permitir aos parceiros, através de uma área pessoal, aceder a um repositório de
documentos de trabalho e divulgação

• Proceder, através dessa área pessoal, ao registo das intervenções realizadas junto
dos jovens, bem como do seu encaminhamento para um parceiro com respostas

• Permitir monitorizar e recolher os indicadores necessários.

www.garantiajovem.pt



Plataforma Garantia Jovem

Acesso:

• As credenciais de acesso (1.º acesso) são atribuídas a todos os parceiros GJ,
através do email de contacto definido – o Centro/Serviço de Emprego assegura o
pedido para todos os novos parceiros

• Aquando do 1.º acesso é solicitada a alteração de password, passando o parceiro a
aceder com a nova password que definir

• Aquando do 1.º acesso é solicitada a alteração de password, passando o parceiro a
aceder com a nova password que definir

Informação mais detalhada sobre as potencialidades e

utilização da Plataforma será transmitida em ação de

formação dirigida aos representantes dos novos parceiros,

prevista para junho/2016


