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JOVENS EM CONDIÇÃO NEEF EM ÁREAS RURAIS

Os jovens que residem em áreas rurais e remotas merecem especial 
destaque na Estratégia Europeia para a Juventude 2019-2027, inte-
grando um dos Objetivos para a Juventude Europeia. Impulsionar a 

Juventude Rural é, justamente, um dos 11 objetivos elencados, que visa criar 
as condições que permitam aos jovens aceder aos seus direitos e desenvolver 
as suas potencialidades nas áreas rurais, garantindo assim a equidade entre 
estes e os jovens dos meios urbanos (União Europeia, 2018).

Identificar a juventude rural como um dos alvos prioritários da ação sig-
nifica reconhecer que continuam a persistir diferenças significativas entre 
viver numa zona urbana ou rural, enfrentando os jovens que residem neste 
tipo de território desafios adicionais, quer nas suas trajetórias escolares, quer 
na sua integração no mercado de trabalho. 

Apesar deste reconhecimento, as políticas públicas e os diversos programas 
dinamizados pelo Terceiro Setor continuam a oferecer aos jovens de meios 
rurais – e em especial aos que se encontram em condição NEEF (Nem em 
Emprego, nem em Educação ou Formação) - respostas padronizadas e mas-
sificadas pautadas por uma intervenção não ancorada no território. Mais: os 
programas de intervenção e promoção da empregabilidade dirigidos a jovens 
em condição NEEF de zonas rurais são escassos e, em grande parte do terri-
tório nacional, quase inexistentes.  Por sua vez, os estudos académicos têm 
sido bem mais pródigos no conhecimento produzido sobre jovens urbanos ou 
suburbanos, remetendo para a invisibilidade as condições de vida e os cons-
trangimentos que afetam os jovens que habitam territórios rurais.  

Com base na reflexão desenvolvida em dois projetos que o OPJ integra (ver 
info caixas), este policy brief pretende discutir a problemática dos jovens em 
meios rurais, em especial os que se encontram em condição NEEF. Após bre-
ves considerações teóricas acerca do ser jovem em condição NEEF em áreas 
rurais, segue-se uma análise de diversos indicadores estatísticos de educação 
e emprego – as dimensões nucleares da condição NEEF – que permitem deso-
cultar vulnerabilidades que distinguem a população jovem em condição NEEF 
em áreas rurais em Portugal e na Europa, face aos jovens das áreas urbanas.  
Sendo a Região Autónoma dos Açores (RAA) aquela que, no contexto nacional, 
mais condensa as propriedades de região rural, insular e ultraperiférica – e 
onde um dos estudos de caso do projeto Boas práticas para a Empregabilidade 
teve lugar - o retrato estatístico dos jovens nela residentes será aqui detalhado 
enquanto ilustração de um “perfil-tipo” da condição juvenil em zona remota. 
Por fim, serão elencados alguns dos maiores desafios para as políticas públicas 
e trabalho de intervenção com jovens em zonas rurais e remotas identificados 
nos projetos desenvolvidos no OPJ.   

Ilha Terceira, Açores. Fonte: OPJ, 2019

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=PT
http://www.opj.ics.ulisboa.pt/
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Grau de urbanização (DEGURBA): Tipologia territo-
rial, adotada pelo Eurostat (Gabinete de Estatísticas da 
União Europeia), que agrupa as unidades administrativas 
dos Estados Membros de acordo com critérios de den-
sidade populacional e contiguidade geográfica, classifi-
cando-as em três tipos de áreas: 

Cidades: Áreas predominantemente urbanas e densa-
mente povoadas, como as cidades ou grandes áreas 
urbanas.

Vilas e subúrbios: Áreas medianamente urbanas e 
medianamente povoadas, como vilas e subúrbios ou 
pequenas áreas urbanas.

Áreas rurais: Áreas predominantemente rurais e pouco 
povoadas.

A denominação de área urbana resulta da agregação 
entre cidades e vilas e subúrbios. 

«Zonas rurais» Comunidades administrativas locais 
situadas fora dos aglomerados urbanos, que se carac-
terizam, na sua maioria, por uma menor densidade 
populacional, uma imagem sociogeográfica e cultural 
específica, proximidade de recursos naturais e, por con-
seguinte, perspetivas económicas diferentes e, simul-
taneamente, comprovadas necessidades de melhoria 
de serviços especificamente destinados aos jovens e à 
população em geral. (União Europeia, 2017)

NEEF – Nem em Educação, Educação ou 
Formação
Indicador estatístico que tem como 
base dois critérios:  jovens que não 
estejam empregados, seja porque se 
encontram desempregados, seja porque 
são economicamente inativos; e que, 
simultaneamente, não estejam a estudar ou 
frequentar alguma formação.

SER JOVEM EM CONDIÇÃO NEEF EM ÁREAS RURAIS

Em si mesmo, o processo de transição entre as dife-
rentes etapas da trajetória de um jovem constitui um 
momento crítico que exige a mobilização, não só de capi-
tal social e económico, como de um conjunto de compe-
tências escolares e sociais (Thomson, 2010). A crise eco-
nómica e financeira que assolou a Europa a partir de 
2008 complexificou ainda mais este processo de transi-
ção para a vida adulta, colocando os jovens num maior 
risco de exclusão do mercado de emprego. E, embora 
uma análise longitudinal da última década (2009-2019) 
permita verificar uma aparente recuperação a partir de 
2015, ainda se faz sentir o impacto da crise em alguns 
indicadores estatísticos para o emprego jovem. 

Em publicações anteriores (Ferreira et al, 2017; 
Ferreira & Vieira, 2018) já tinha ficado evidenciado 
como o mercado de trabalho português apresenta uma 
série de condições estruturais que torna os jovens par-
ticularmente vulneráveis às flutuações conjunturais, 

nomeadamente as decorrentes dos ciclos económicos, 
colocando-os em particular desvantagem (Chevalier, 
2015), visível pelo aumento exponencial das taxas de 
desemprego jovem e, em particular, dos jovens em con-
dição NEEF.

O OPJ é parceiro numa COST Action em curso 
(2019-2023) que conta com a participação de cerca 
de 30 países europeus, sob coordenação de Fran-
cisco Simões, investigador no CIS-IUL - Centro de 
Investigação e de Intervenção Social do Instituto 
Universitário de Lisboa. A ação  visa a criação de 
uma Rede Europeia multidisciplinar - Rural NEETs’ 
Youth Network (RNYN) que pretende desenvolver 
um modelo de compreensão dos riscos de exclu-
são dos jovens em condição NEEF em meios rurais, 
com base num modelo bioecológico. A ação com-
preende dois grupos de trabalho: WG1- Knowledge 
exchange and networking, para partilha de conhe-
cimento científico sobre jovens em condição NEEF 
em meios rurais; WG2- Methodological research 
tools and intervention best-practices, para mapear e 
sugerir boas práticas de intervenção com jovens em 
meios rurais. A ação COST pretende ainda criar um 
observatório online de acesso aberto para partilha 
de dados e investigação, ferramentas metodológicas 
e boas práticas sobre jovens em condição NEEF em 
meios rurais.

rnyobservatory.eu

Cost Action CA 18213:  
Rural NEET Youth Network: 
Modeling the risks underlying 
rural NEETs Social exclusion

https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/background
https://www.opj.ics.ulisboa.pt/
https://www.cost.eu/actions/CA18213/#tabs%7CName:overview
https://rnyobservatory.eu/web/
https://rnyobservatory.eu/web/
http://rnyobservatory.eu/
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Mas NEEF é apenas um acrónimo de um constructo 
estatístico, muitas vezes banalizado a nível académico 
e político, e que esconde múltiplas realidades, ainda 
que a sua composição se desagregue num conjunto 
diversificado de subgrupos (Eurofound, 2016).

Embora existam fragilidades que são transversais a 
todos os jovens em condição NEEF, o impacto e pre-
valência dessas fragilidades difere de acordo com os 
contextos territoriais em que habitam. Ser jovem em 
condição NEEF em meio rural significa, à partida, ter 
menos recursos educativos, formativos, sociais e eco-
nómicos, e estar em risco ou em situação de pobreza 
decorrente desta desvantagem persistente e, muitas 
vezes, geracionalmente reproduzida (Corbett, 2013; 
Shucksmith, 2004; Rönnlund, 2020).

As suas oportunidades de emprego tendem a ser mais 
escassas, o acesso à diversidade de recursos públicos é 
mais limitado e as redes de suporte cingem-se sobre-
tudo à família (Simões, 2018; De Hoyos & Green, 2011), 

que muitas vezes tende a desvalorizar o papel da escola 
(Sadler et al., 2014).  Por sua vez, as políticas públicas e as 
intervenções locais apresentam muitas vezes  a tendên-
cia de estimular a permanência dos jovens nas zonas 
rurais através da promoção de atividades económicas 
ligadas à agricultura, o que vai frequentemente ao 
arrepio das suas expectativas e aspirações: nem sempre 
estas são consideradas profissionalmente atrativas pelos 
jovens destes meios, rotulados com uma identidade 
rural apesar das suas identidades serem construídas 
num mundo globalizado de mobilidade virtual (Juvonen 
& Romakkaniemi, 2019; Cuervo and Wyn, 2017).  
Estas barreiras institucionais, familiares e, muitas 
vezes, simbólicas, fazem com que tenham maior difi-
culdade em reverter as suas vulnerabilidades estru-
turais, restringindo ainda mais as suas oportunida-
des e as suas expetativas educacionais e profissionais 
(Carcillo et al., 2015; Singh & Dika, 2003; Juvonen & 
Romakkaniemi, 2019; Rönnlund, 2020).

JOVENS EM CONDIÇÃO NEEF EM ÁREAS RURAIS NA EUROPA: 
ESPECIFICIDADES DO CASO PORTUGUÊS

Ser jovem em condição NEEF em meio rural é um 
duplo desafio que coloca os jovens em maior risco de 
exclusão social, pelo facto de disporem de oportunida-
des de educação, formação e emprego mais limitadas 
que os jovens que residem em meios urbanos. 

Efetivamente, de acordo com os dados do Eurostat 
(2020a), em 2018 cerca de ¼ da população residente 
nos 28 Estados-Membros da União Europeia (UE28) em 
áreas rurais (23,5%), encontrava-se em risco de pobreza 
ou exclusão social, proporção superior ao observado 
junto dos que residiam em áreas urbanas (cidades - 22%; 
vilas e subúrbios – 19,9%). Em Portugal ainda que, com-
parativamente aos valores registados em 2013, ano em 
que a crise económica atingiu o seu pico, tenha existido 
uma diminuição da incidência da pobreza ou exclusão 
social nas áreas rurais (26,3% em 2018, menos 5,3 p.p. 
face aos valores registados em 2013), continuava em 
2018 a existir uma diferença significativa face ao risco 
de pobreza existente nas áreas urbanas (cidades-20%; 
vilas e subúrbios - 19,8%), com uma amplitude maior do 
que a verificada na média da UE28.

Em Portugal é também entre a população jovem que 
se regista uma maior incidência de pobreza ou exclu-
são social, sobretudo entre os mais jovens (16-24 anos: 
25,6% em 2018), e com maior impacto entre os que já 
não vivem com os pais (34,8%)  (Eurostat, 2020b). Ainda 
que, face aos valores registados em 2013, se tenha regis-
tado uma diminuição significativa desse risco, tanto no 
caso dos jovens que ainda vivem com os pais (menos 
6,8 p.p.), como nos que já têm autonomia residencial 
(menos 13,6 p.p.) (Eurostat, 2020c), os jovens continuam 

a ser dos grupos etários mais desprotegidos, onde mais 
se fazem sentir os efeitos estruturais e conjunturais das 
dinâmicas demográficas e do mercado de trabalho. Os 
jovens que vivem em áreas rurais encontram-se ainda 
mais vulneráveis à situação (ou em risco) de pobreza e 
exclusão social, como evidencia um conjunto de indica-
dores de educação e do mercado de trabalho, que anali-
saremos em seguida.

Nota: Os dados apresentados reportam-se ao período 
de 2009 a 2019, anterior à saída do Reino Unido da 
UE, sendo por isso relativos à média dos 28 Estados 
Membros.

Educação 

No âmbito da Estratégia Europa 2020,  definida pela 
UE para o período de 2010-2020, foi projetada  a meta 
de reduzir a taxa de abandono escolar precoce (AEP) 
para os 10% até 2020. 

Na última década, Portugal tem vindo a reduzir sig-
nificativamente a sua taxa de AEP (ou seja, a percenta-
gem de pessoas entre os 18 e os 24 anos que deixou de 
estudar sem ter completado o secundário) e a aproxi-
mar-se daquele valor, registando em 2019 uma taxa de 

Os jovens que vivem em 
áreas rurais têm uma maior 
probabilidade de abandonar a 
escola precocemente.

http://publications.europa.eu/resource/cellar/6a915e39-0aab-491c-8881-147ec91fe88a.0010.02/DOC_1
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AEP de 10,6%, 0,6 p.p. acima da meta definida e apenas 
0,3 p.p. acima da média da UE28 (10,3%). Esta redução 
acentuada e contínua, mais evidente a partir de 2009 
(figura 1), associa-se ao aumento da escolaridade obriga-
tória, entretanto elevada para 12 anos de escolaridade.

 

.  

Figura 7 - Taxa de jovens dos 15 aos 24 anos em 
condição NEEF, por grau de urbanização, em Portugal e 

na UE28, 2019 (%),  
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Figura 2

– Taxa de desemprego dos 15 aos 24 anos, por 
grau de urbanização, em Portugal, 2009-2019 (%),  
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Figura 1 - Taxa de abandono precoce de educação 
e formação, por grau de urbanização, em Portugal, 
2009-2019 (%) 

 
 
Fonte: Eurostat [edat_lfse_30]

Uma análise por grau de urbanização permite verifi-
car que, em 2019, existe uma maior incidência de aban-
dono precoce de educação e formação entre os jovens 
que residem em áreas rurais (11.7%), em comparação 
com os das áreas urbanas, nomeadamente nas cidades 
(9,1%), único contexto territorial que já alcançou a meta 
proposta pela Estratégia 2020. 

Ainda no quadro europeu (figura 2), constata-se que a 
discrepância entre territórios rurais e urbanos no que 
toca ao abandono escolar precoce é mais acentuada em 
Portugal do que no conjunto dos países da UE28.

Figura 2 - Taxa de abandono precoce de educação 
e formação, por grau de urbanização, em Portugal e 
UE28, 2019 (%) 

 
 
Fonte: Eurostat [edat_lfse_30]
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Considerando agora outro parâmetro da trajetó-
ria escolar, a posse de um diploma de ensino superior 
(ISCED 5-8), observa-se que em 2019 apenas 29,8% da 
população da UE28 a residir em áreas rurais detinha 
este nível de ensino, valor significativamente mais bai-
xo que o registado nas áreas urbanas (51,5% nas cidades 
e 35,5% nas vilas e subúrbios) (Figura 3). Em Portugal, os 
dados revelam um perfil de jovens adultos pouco esco-
larizados a residir em áreas rurais, uma vez que 40,4% 
dos jovens dos 30 aos 34 anos possuem apenas o ensino 
básico (23 p.p. superior ao valor registado na UE28), e 
apenas 23,2% possuem o ensino superior.
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Figura 3 - Proporção de jovens dos 30 aos 34 anos, 
por nível de escolaridade e grau de urbanização, em 
Portugal e UE28 , 2019, (%) 

 
 
Fonte: Eurostat [edat_lfs_9913]

Uma análise longitudinal (figura 4), tendo como refe-
rência a última década (2009-2019) revela, no entanto, 
uma evolução sensível neste domínio sendo que, em 
2009, a proporção de jovens a residir em áreas rurais 
com até o ensino básico (ISCED 0-2) era em Portugal 
21,9 p.p. superior ao registado em 2019. Paralelamente, 
a proporção de jovens com o ensino superior em áreas 
rurais aumentou de 14,8% para 23,2% no espaço de uma 
década, acompanhando o progresso da escolarização 
verificado. Contudo, o país ainda está abaixo da meta 
de 40% da população entre os 30 e os 34 anos com ensi-
no superior definida no âmbito da Estratégia Europa 
2020, não ultrapassando em 2019 os 36,2%, abaixo dos 
41,6% observados na UE28.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/prgrep2013_portugal_pt_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/prgrep2013_portugal_pt_0.pdf
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Figura 4 - Proporção de jovens dos 30 aos 34 anos 
em áreas ruais, por nível de escolaridade,  Portugal, 
2009-2019 (%) 

 
 
Fonte: Eurostat [edat_lfs_9913]
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Existe uma maior incidência de população com 
ensino superior nas grandes áreas urbanas porque 
são territórios mais atrativos para os jovens, não só 
pela concentração e diversidade de oferta de serviços, 
nomeadamente educativos (instituições de ensino supe-
rior) e culturais, mas também pelo acesso mais facili-
tado aos mesmos. Por contraponto, as zonas rurais têm 
um défice de ofertas educativas, culturais e económi-
cas (Vieira e Ferreira, 2019), e os jovens que aí residem 
enfrentam um conjunto de barreiras objetivas, nomea-
damente no que diz respeito à progressão nos estudos.

Desemprego

Na última década, o mercado de trabalho em Portu-
gal ficou marcado por um aumento da taxa de desem-
prego, que atingiu os 16,4% em 2013. O desemprego 
afetou sobretudo os mais jovens, com uma expressivi-
dade ainda maior nos anos da crise económica e finan-
ceira. Acompanhando a tendência geral observada, o 
desemprego entre os jovens aumentou gradualmente 
até atingir o seu pico em 2013, com uma taxa de 38,1% 
entre os jovens dos 15 aos 24 anos, 14,4 p.p. acima da 
média da UE28.

Mais recentemente, em 2019, e apesar de algu-
ma contração face ao período mais crítico da cri-
se, a taxa de desemprego jovem em Portugal man-
têm-se elevada, superior à média da UE28 (figura 5). 
Mas, neste caso, constata-se que o fenómeno atinge 
mais as áreas urbanas do que as rurais, uma tendên-
cia comum a Portugal e ao conjunto dos países da UE. 

Figura 5 - Taxa de desemprego dos 15 aos 24 anos, por 
grau de urbanização, em  Portugal e UE28, 2019 (%), 

 
 
Fonte: Eurostat [lfst_r_urgau]
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Observando de forma mais detalhada a evolução 
registada em Portugal ao longo da última década e por 
grau de urbanização (figura 6) verifica-se que o país 
registou níveis mais elevados de desemprego jovem no 
período entre 2009 e 2013, começando a diminuir pro-
gressivamente desde então. Já no que concerne a sua 
incidência territorial, constata-se que embora as taxas 
de desemprego jovem mais elevadas tenham sido regis-
tadas nas áreas urbanas (sobretudo nas cidades, onde 
atingiu os 43,8% em 2013, 12,1 p.p. mais elevado do que 
nas áreas rurais), a sua recuperação do impacto da cri-
se económica e financeira tem sido mais rápida. Uma 
análise longitudinal permite verificar que entre o iní-
cio e o fim da década (2009-2019) o decréscimo da taxa 
de desemprego foi mais acentuado nas cidades (menos 
15,5%) do que nas áreas rurais (menos 12,8%).

Figura 6 - Taxa de desemprego dos 15 aos 24 anos, por 
grau de urbanização, em Portugal, 2009-2019 (%), 
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Figura 2

– Taxa de desemprego dos 15 aos 24 anos, por 
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Jovens em condição NEEF

A proporção de jovens em 
condição NEEF tende a ser 
superior nas áreas rurais 

Em 2019 a proporção de jovens em condição NEEF (15-
24 anos) na UE28 situou-se nos 10,1%, 2,1 p.p. superior 
à taxa registada em Portugal (figura 7). Uma análise 
por grau de urbanização revela que, tanto em Portugal 
como na UE28, a taxa de jovens em condição NEEF nas 
áreas rurais é superior à registada nas áreas urbanas.

Figura 7 - Taxa de jovens dos 15 aos 24 anos 
em condição NEEF, por grau de urbanização, em 
Portugal e na UE28, 2019 (%), 

 
 
Fonte: Eurostat [edat_lfse_29]
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Figura 2

– Taxa de desemprego dos 15 aos 24 anos, por 
grau de urbanização, em Portugal, 2009-2019 (%),  
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Sabe-se como o perfil de jovens em condição NEEF 
em Portugal difere do perfil prevalecente na UE28, 
em termos da sua composição por condição perante 
o trabalho (Ferreira et al, 2017). A maioria dos jovens 
em condição NEEF em Portugal são desempregados, o 
que pode explicar que, no período mais severo da crise 
que assolou o país, a diferença neste domínio entre as 
várias áreas territoriais tenha-se esbatido e, inclusive, 
em 2013 a taxa de jovens em condição NEEF nas áreas 
urbanas suplantou as áreas rurais (figura 8). Embora a 
partir desse ano se tenha vindo a assistir a um declínio 
gradual nas taxas de jovens em condição NEEF nas 
áreas rurais, em 2019, em comparação com as áreas 
urbanas, a proporção de  jovens em condição NEEF era 
superior (cidades – 7,5%; vilas e subúrbios - 8,1% e áreas 
rurais – 8,9%).

Figura 8 - Taxa de jovens dos 15 aos 24 anos 
em condição NEEF, por grau de urbanização, em  
Portugal, 2009-2019 (%) 

 
 
Fonte: Eurostat [edat_lfse_29]
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Figura 2

– Taxa de desemprego dos 15 aos 24 anos, por 
grau de urbanização, em Portugal, 2009-2019 (%),  
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Depois de examinar algumas das tendências verifica-
das face à educação e ao emprego entre os jovens que 
residem em contextos marcados por graus de urbaniza-
ção distintos, em Portugal e na Europa, é forçoso con-
cluir que ser jovem numa região rural constitui gene-
ricamente um fator penalizador de acesso a recursos e 
oportunidades. Este ónus é potenciado no caso de ter-
ritórios remotos, pautados por uma baixa densidade 
populacional e por um considerável afastamento relati-
vamente a polos urbanos com elevado dinamismo.

No caso português, a Região Autónoma dos Açores 
representa um exemplo paradigmático desse conjunto 
de características, acentuado pela condição ultraperi-
férica que a insularidade lhe empresta. Nesse sentido, 
importa apurar algumas das dimensões de desvanta-
gem que, de forma cumulativa, enquadram o panora-
ma da condição juvenil neste território remoto.  

SER JOVEM NUMA REGIÃO RURAL E ULTRAPERIFÉRICA – O CASO DOS AÇORES

 
 
Ilha Terceira, Açores. Fonte: OPJ, 2019
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O Arquipélago dos Açores é uma região ultraperi-
férica onde predominam áreas rurais, caracterizan-
do-se pela sua baixa densidade populacional e fraco 
dinamismo económico. Ser jovem numa região rural, 
ultraperiférica e insular, implica desde logo enfren-
tar um conjunto de constrangimentos que tornam as 
suas transições entre educação e emprego ainda mais 
complexas.

A RAA apresentava em 2019 a maior proporção de 
jovens em condição NEEF dos 15 aos 34 anos (16,4%), 
significativamente superior à taxa nacional fixada em 
9,5% e à taxa de jovens em condição NEEF em áreas 
urbanas, como a Área Metropolitana de Lisboa (9,4%) 
(INE, 2020a).

A Região foi também a mais atingida pela crise, com 
forte impacto nas dinâmicas do mercado de trabalho 
(Ferreira et al, 2017). No seu ano mais crítico (2013), a 
RAA alcançou os valores mais elevados de jovens em 
condição NEEF no país (25,1%, 8 p.p. superior a taxa 

nacional). Estes números foram ainda acompanhados 
por uma taxa de desemprego geral na RAA cifrada 
nos 17%, mas com particular incidência entre os mais 
jovens (15-24 anos: 39,6%).

Ora, se as tendências relativas ao emprego não são 
animadoras, os indicadores de educação não são melho-
res, revelando as dificuldades de integração e perma-
nência na escola e os desafios que os jovens residentes 
nos Açores enfrentam nas suas trajetórias de transição. 
A Região regista, sistematicamente, a mais elevada taxa 
de abandono escolar precoce, ainda que, na última 
década, se tenha verificado um decréscimo constante. 
Em 2019, os Açores registavam uma taxa de AEP de 27%, 
16,4 p.p. superior à taxa nacional (10,6%), e ainda bem 
longe das metas estabelecidas pela Europa 2020 (10%). 
Por sua vez, a taxa de retenção e desistência no ensino 
básico, ainda que tenha vindo a reduzir nos últimos 
anos, denota dificuldades escolares acrescidas entre os 
jovens açorianos face aos seus congéneres nacionais. 
De acordo com os dados da Direção-Geral de Estatísti-
cas da Educação e Ciência (INE, 2020b), no ano letivo de 
2013/14 17,3% dos alunos a frequentar estabelecimen-
tos de ensino na RAA ficaram retidos ou desistiram de 
estudar, percentagem que, volvidos 5 anos, desceu para 
menos de metade (8,3%) no ano letivo de 2018/19. Ain-
da assim, a taxa de retenção e desistência no ensino 
básico é mais do dobro da média nacional (3,8%), sendo 
particularmente elevada no 3º ciclo, onde atinge 12% 
(INE, 2020b).

Por último, no que diz respeito à escolaridade da 
população residente, e não obstante a existência de 
uma instituição de ensino superior pública na Região 
há mais de quatro décadas, no ano letivo de 2018/19, a 
taxa de escolarização no ensino superior foi a mais 
baixa do território nacional (8,8%), em forte contraste 
com os valores registados em áreas urbanas como a 
Área Metropolitana de Lisboa, que regista uma taxa de 
48,5% (INE, 2020b).

Neste cenário, adivinham-se particulares dificulda-
des colocadas aos jovens da Região no acesso a recursos, 
ofertas e oportunidades que permitam uma experiên-
cia de vida convergente com a dos jovens inseridos em 
territórios urbanos mais dinâmicos e mais globalizados. 
Soluções formativas e de emprego mais criativas e apoia-
das no recurso ao digital podem reverter, como o exem-
plo de As Nossas Quintas, ciclos de reprodução de fecha-
mento, pobreza e exclusão social em espaços rurais. 

No âmbito do projeto Boas Práticas para a 
empregabilidade juvenil, financiado pelo Institu-
to de Emprego e Formação Profissional, o OPJ 
realizou um estudo de caso na Ilha Terceira, Aço-
res, numa Empresa Social de Inserção (ESI) As 
Nossas Quintas, promovida pela Cáritas local. O 
objetivo é promover a integração de jovens, em 
situação ou risco de exclusão social, através da 
experiência em contexto de trabalho na área da 
agricultura biológica e na transformação agro-
-alimentar (doçaria e pastelaria), abrindo assim 
novas áreas de atuação no mundo rural com for-
te incorporação de dinâmicas (nomeadamen-
te de sustentabilidade) valorizadas em contexto 
urbano.

Tx NEEF 16,4% Tx AEP 16,4%

Tx Retenção Ens. Básico 8,3%
(Ano letivo 2018/2019)

Tx de Escolarização Ens. Superior 8,8% 
(Ano letivo 2018/2019)

AÇORES 2019 (Fonte: INE, 2020a, 2020b)
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• Os jovens de áreas rurais ou geograficamente isoladas geralmente tendem a 
ter oportunidades escolares e profissionais limitadas, comparativamente com 
os jovens de outros territórios.

• Esta limitação é reconhecida pela UE28, cuja Estratégia Europeia para a 
Juventude 2019-2027 inscreve, justamente, a redução das desigualdades 
entre as áreas urbanas e as áreas rurais e mais remotas como prioridade, 
e apela a medidas multissectoriais que vão ao encontro das expectativas e 
necessidades dos jovens em contextos rurais. 

• Para diminuir as desigualdades territoriais torna-se necessário existir uma 
maior disponibilidade e acessibilidade aos serviços públicos, uma maior oferta 
de empregos de qualidade, de oportunidades de educação e formação, de 
infraestruturas físicas e digitais e de transportes.

• Potencializar as oportunidades locais como soluções inovadoras e alternativas 
de promoção de emprego constitui uma das vias para o desenvolvimento 
sustentável dos territórios rurais.

•  A crise económica e financeira, que assolou a Europa a partir de 2008, agravou 
consideravelmente as condições de acesso ao mercado de trabalho para os 
jovens. Apesar das tendências de recuperação económica dos últimos anos, 
os jovens continuam a ser particularmente vulneráveis a conjunturas adversas, 
como a que se vive atualmente em resultado da pandemia Covid-19. Os 
efeitos da crise económica daí decorrente tenderão a agravar ainda mais as 
limitações que, como os dados apresentados neste brief revelaram, afetam 
particularmente os jovens residentes em áreas rurais.

Desafios para as políticas públicas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordagem holística
A abordagem de intervenção com jovens em condição NEEF em zonas rurais 
deve sempre contemplar um acompanhamento individual, personalizado e 
contínuo assente numa logica de proximidade, com o maior foco na dimensão 
de desenvolvimento e capacitação individual e tendo sempre os jovens como 
protagonistas no desenho dos seus projetos de vida. A elaboração de um plano 
de ação deverá contemplar objetivos e metas realistas, alcançáveis e sustentáveis 
a médio e longo prazo, e promover uma inclusão multidimensional em todas as 
esferas fulcrais de transição para a vida adulta – educação, emprego e família.

Conhecer para agir localmente
As respostas das políticas públicas devem contemplar um diagnóstico prévio 
e rigoroso dos problemas, necessidades, oportunidades e potencialidades 
específicas de cada contexto territorial, permitindo assim uma mobilização eficaz 
dos recursos locais (humanos, institucionais, físicos, financeiros, etc.). Só assim 
é possível promover uma intervenção mais personalizada em contraponto às 
respostas padronizadas das políticas públicas nacionais e das instituições públicas 
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de educação, formação e emprego tradicionais. Esta abordagem irá permitir, por 
um lado, ajustar as ofertas às necessidades e expectativas dos jovens e, por 
outro lado, contemplar também as necessidades e oportunidades dos sectores 
de atividade locais que possam ser inovadores e alternativos, consolidando 
verdadeiros clusters territoriais de competências.

Transportes
A mobilidade geográfica dos jovens que residem em áreas rurais é limitada pela 
escassa oferta, em termos de frequência e variedade, de transportes públicos. 
Esta (i)mobilidade é uma barreira no acesso às ofertas de educação, formação 
e emprego, geralmente disponibilizadas em áreas mais urbanas. O transporte 
individual não é opção devido aos elevados custos envolvidos. As propostas 
de formação e o trabalho de intervenção com jovens devem ter em conta esta 
limitação e procurar encontrar soluções alternativas. Programas de incentivo para 
permitir aos jovens obter a carta de condução pode também constituir uma medida 
relevante, porque amplia as suas competências e possibilidades de acesso ao 
mercado de trabalho. Tratando-se de zonas muitas vezes isoladas, a carta de 
condução torna-se um elemento valorizado nos processos de recrutamento. 
Paralelamente, é também importante intensificar esforços para assegurar meios 
de transporte público regulares, sustentáveis e a preços acessíveis, a fim de 
melhorar a ligação entre as zonas urbanas e as zonas rurais e remotas.

Flexibilidade e diversidade formativa
A oferta formativa em contextos rurais deve ser flexível e diversificada, permitindo 
aos jovens acumular um conjunto diversificado de competências e compor 
um percurso formativo diferenciado e mais adaptado aos seus interesses, 
disponibilidades pessoais e necessidades. As temáticas formativas devem 
explorar os conteúdos de uma forma participativa com base, sempre que 
possível, no modelo de educação não formal, procurando capacitar o indivíduo 
em competências pessoais, sociais e profissionais (não meramente técnicas) 
facilitadoras e promotoras da empregabilidade no quadro de um projeto de vida 
mais amplo.

Inclusão digital
Numa sociedade em que a comunicação é cada vez mais mediada pelas TIC’s, 
o acesso e domínio das mesmas por parte dos jovens assume cada vez maior 
importância, sobretudo em meios rurais e/ou isolados, na medida em que 
permitem encurtar distâncias e facilitam o acesso ao conhecimento. 
Promover a inclusão digital dos jovens em contextos rurais passa, em primeiro 
lugar, por políticas que promovam a democratização do acesso e uso de 
ferramentas digitais, por forma a ultrapassar um conjunto de barreiras, tais como: 
acessibilidade – o investimento na aquisição equipamentos eletrónicos, como um 
computador, por exemplo, que nem sempre é acessível às famílias; conetividade – 
muitas zonas rurais e remotas têm ainda uma fraca cobertura de internet; literacia 
– é necessário dotar os jovens de um conjunto de competências que lhes permita 
potenciar o uso das TIC’s e da internet; consciencialização – nem todos os jovens 
têm noção da importância e potencialidades do uso das TICs e do acesso à 
internet, para além do uso mais pessoal; relevância – os conteúdos (por exemplo, 
a existência de formações em modalidade e-learning) devem ser pertinentes e 
adequados por forma a motivar os jovens à formação ao longo da vida.
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