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No quadro da colaboração com o Município de Aljustrel, a Esdime – Agência para o 

Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste participou na Feira das Profissões de Aljustrel 

2015. Esta participação teve como objectivo a promoção do empreendedorismo e do 

associativismo juvenil junto dos/as participantes (jovens). Para o efeito, foram 

disponibilizados: o guia de apoio “A Escola Empreende” do Projecto ESCALE e o “Dossier de 

Apoio às iniciativas Jovens” do Projecto Todos ao Largo.  

 

Desde 2009 que a Esdime integra a parceria europeia ESCALE – Rede Europeia para o Apoio ao 

Empreendedorismo em Meio Rural.O Projecto ESCALE foi criado com o intuito de partilhar 

experiências e ferramentas, nomeadamente, numa visão europeia do emprego e da criação de 

empresas. Em 2012 a parceria portuguesa decide integrar neste projecto a dinâmica de 

promoção do empreendedorismo e da atitude empreendedora na escola, através do 

desenvolvimento duma ferramenta de trabalho dirigida aos/às alunos/as do ensino 

secundário.O guia – Escola Empreendepretende assim ser um recurso acessível, que apoie o 

trabalho de professores/as e demais profissionais da educação, no desenvolvimento das 

competências empreendedoras dos/as jovens. 

 

O Dossier de Apoio às iniciativas Jovens permite conhecer e aprender diversas dinâmicas, 

técnicas e jogos para o trabalho com os (dos) jovens. Contribui, por isso, para uma melhor 

organização do grupo de jovens ou, simplesmente para uma melhor orientação. Este dossier 

representa assim um recurso para o trabalho e a iniciativa juvenil. 

 

A par destas actividades, foi desenvolvida uma outra actividade, esta de recolha de 

informação. “Fixação de jovens no Concelho de Aljustrel… O que fazer?”, foi a pergunta de 

partida dirigida a todos e todas os/as jovens participantes na Feira das Profissões. Esta 

actividade teve como objectivo recolher aquelas que são as necessidades/condições 

sentidas/identificadas pelos/as jovens de Aljustrel para se manterem no concelho. 

 

Tendo como base uma árvore, os/as jovens foram colocando ao longo da sua visita à Feira, as 

maças que continham aquela ou aquelas que são as suas condições/necessidades para se 



manterem no concelho de Aljustrel. Obtivemos 69 respostas no total. Quanto à caracterização 

do grupo de respostas, pudemos apurar que: a maioria das respostas (68%) foi no feminino e 

32% no masculino.  

 

 

A média de idades apresentada pelos/as participantes é de 18,5 anos. No que se refere à 

residência, como podemos observar no gráfico abaixo, a maioria dos/as jovens participantes 

(65%) pertence à união de freguesias Aljustrel e Rio de Moinhos. 

 

 

 

 

As repostas à pergunta colocada a todos/as os/as jovens participantes, foram muito 

diversificadas (ver gráfico abaixo). No entanto, a maioria aponta o emprego como uma 
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condição essencial para se manter a residir no concelho. De seguida, surge destacado o 

desenvolvimento comunitário, cultural, artístico e humano assim como, a família e os amigos. 

 

 

 

 

 

(fotos em anexo) 
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