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A pandemia trouxe a atenção necessária para 
a saúde mental, pela simples razão de que a 
democratizou; foi algo transversal porque nos 
colocou a todos na mesma circunstância social, 
isolados e longe uns dos outros, principalmente 
daqueles com quem temos mais confiança ou 
que nos trazem mais conforto.

Contudo a severidade com que afetou deter-
minados grupos sociais foi distinta: teve um im-
pacto dramático nas famílias mais pobres, com 
especial incidência entre os jovens e as crianças.

A Ajuda em Ação tem uma história de 40 anos 
com intervenção em 22 países e três continentes 
diferentes, uma intervenção sociocomunitária para o 
combate à pobreza que tem como especial propósito 
a criação de novas oportunidades para as comunida-
des mais vulneráveis. Iniciámos a nossa atividade em 
Portugal em janeiro de 2020 com os programas de 
educação e emprego; dia 13 de março foi decretado 
o estado de emergência, posterior encerramento das 
escolas e confinamento social. Conseguimos redire-
cionar os objetivos dos programas para apoios dire-
tos às famílias às quais, por estarem numa situação de 
maior vulnerabilidade, a pandemia colocou desafios 
ainda mais dramáticos na condução do seu dia a dia.

Em outubro de 2020 entendendo bem o alcance da 
problemática social associada ao contexto pandémi-
co, com indicadores que mostravam o agravamento 
da situação social para os jovens pela dificuldade 
crescente em encontrarem emprego, implementa-
mos o programa ‘Bora Jovens visando a promoção da 
empregabilidade jovem.

Passado o período de euforia, entrámos novamente 
em confinamento em janeiro de 2021 e um programa 
que estava desenhado para ser executado de forma 
presencial teve de ser redirecionado para o espaço 
virtual; e o que pensámos ser o maior desafio, veri-
ficámos imediatamente que ser a melhor solução 
para chegar ao contato direto com os jovens. Este 
grupo social, familiarizado com o espaço virtual an-
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A diferença mais significativa a que a equipa da 
Ajuda e Ação assiste é a modificação positiva no es-
tado emocional de cada um dos jovens que acompa-
nhámos até à integração laboral. Percebemos que o 
processo de capacitação em todas as suas 15 sessões, 
não é só treino em competências laborais, com maior 
incidência nas competências emocionais, mas chega 
a ser quase terapêutico na medida em que promove 
uma transformação interna gerando novas perspeti-
vas para o projeto de vida de cada participante. Esta 
é uma mudança muito significativa na vida de cada 
um dos participantes, passam de um estado quase 
letárgico de desocupação, falta de rendimento, pouca 
frequência social, para uma vida ativa, com rendimen-
to regular, uma representação social significativa, são 
diferentes no seu grupo de pares por passarem a ser 
trabalhadores, ligam a contar novos sonhos e proje-
tos, que o filho nasceu, mudaram de casa, consegui-
ram emigrar e querem ir para o Japão trabalhar ou 
mudaram de emprego.

Até agora tivemos a oportunidade de acompanhar 
140 jovens no processo de capacitação e promove-
mos a interação laboral de 61, que se mantêm a traba-
lhar. Dependo do tempo de integração já houve casos 
de promoções e integraram os quadros das empresas, 
outros mudaram de emprego por não se terem con-
seguido adaptar, mas todos estão a trabalhar. Consi-
deramos um bom resultado que continua a crescer, 
porque estes participantes encontraram uma solução 
mais permanente para a condução das suas vidas, ob-
tendo um rendimento regular através do trabalho.

Perante este projeto percebemos algo muito im-
portante: quando a saúde mental é afetada através 
do trabalho é muito menos dramático do que poderá 
acontecer se existir a carência de trabalho e entra-
da num estado de pobreza que, sem apoios sociais, 
pode levar a condições de saúde mental muito mais 
problemáticas e de difícil resolução.

tes da pandemia, demonstrou ser uma “sala” onde se 
movem e comunicam com maior confiança contra-
riamente ao que seria o espaço formal de uma sala 
(faço nota de que estamos a executar um programa 
de capacitação específico e não de formação aca-
démica). Na sua maioria jovens que abandonaram o 
ensino muito cedo, integrados em agregados que já 
tinham uma situação agravada de pobreza, a viverem 
em bairros onde a exclusão social é determinada pela 
sua morada e em contextos culturais onde o precon-
ceito dita a dificuldade da inserção laboral. Junto a 
este quadro depressivo associado à dificuldade em 
superar os problemas mais imediatos havia, e perma-
necem ainda, casos de fome, tristeza profunda, desin-
vestimento pessoal, dificuldade de raciocínio lógico, 
baixa empatia, e muito preocupação em encontrar 
uma solução para a sua condição de vida. No final, 
procuram um caminho que lhes forneça a resposta 
necessária para sair da pobreza, criando rendimento 
através do trabalho.

O programa de capacitação para a empregabilidade 
jovem ‘Bora jovens, está desenhado em três grandes 
blocos de intervenção: 1.º momento, são dez sessões 
de capacitação em soft skills como: gestão do tempo; 
comunicação; legislação laboral e higiene e seguran-
ça no trabalho e autoconhecimento; 2.º momento, 
são cinco sessões de acompanhamento individual 
nas quais é desenhado o perfil profissional de cada 
participante e se constrói o currículo; 3.º momento, 
a mediação para a integração laboral, fase final do 
programa em que as técnicas de acompanhamento 
articulam com as empresas a integração de cada um 
dos jovens para iniciar a sua atividade laboral. Este é 
um tempo que pode decorrer até três meses se hou-
ver interesse por parte do participante e da entidade 
empregadora, caso contrário sabemos que são adul-
tos, que podem ser os autores do seu percurso e res-
peitamos a sua total autonomia enquanto adultos e 
cidadãos que são.
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