
                                                                                                                                    

 

TESTAR O UNEXPRESSED TALENT: PRINCIPAIS DESTAQUES DAS AÇÕES PILOTO. 

No início de 2017, os parceiros do projeto Unexpressed Talent realizaram um teste piloto (Output 5) 

dos métodos e ferramentas desenvolvidos no período anterior no âmbito do modelo UT (Output 2).  

Apresentamos um resumo do relatório de avaliação final, que destaca as principais características 

das ações piloto.   

Os países/organizações envolvidos no projeto também foram escolhidos de acordo com o nível de 

abandono escolar como um dos principais indicadores estatísticos do desconforto dos jovens na 

escola, pelo que prevíamos que a fase de experimentação piloto e os respetivos resultados fossem 

variados. Esta previsão provou ser verdadeira até determinado ponto. No entanto, esta diversidade 

não pode ser tão atribuída às diferentes situações nos países parceiros, mas mais às diferentes 

condições de trabalho e organizações nas quais e através das quais a fase de experimentação foi 

realizada.  

Teste do ALERT TOOL (O2) 

Antes da implementação das atividades incluídas no Toolkit do Unexpressed Talent, todas as 

organizações parceiras testaram o questionário do ALERT TOOL (“Perguntas dos animais”). Este foi 

concebido como um jogo de perguntas simples e apelativo, cujo resultado foi a atribuição de 

características gerais de um animal, como, por exemplo, o leão, o lobo, a tartaruga, etc., a quem 

respondeu ao questionário. Este jogo de perguntas provou ser uma forma eficaz de chamar a 

atenção dos jovens para várias questões e aspetos importantes da sua vida na escola, na sociedade e 

em família. O teste piloto também demonstrou que é necessário explicar detalhadamente aos 

participantes o funcionamento do questionário e os resultados possíveis. De acordo com os 

resultados da avaliação, a maioria das pessoas que respondeu ao questionário considerou-o 

interessante e bastante simples de realizar (versão online). Contudo, deparámo-nos com alguns 

problemas que não antecipámos: 

- ter de explicar determinadas perguntas mais detalhadamente 

- os resultados foram demasiado semelhantes (demasiados resultados “LEÃO”), pelo que 

adaptámos a tabela de pontuação final 

- a forma como os resultados foram apresentados foi muito apelativa para os jovens, mas, de 

acordo com alguns intervenientes, faltava-lhe profundidade (a necessidade de combinação 

com outras ferramentas) 

- os resultados devem ser obtidos imediatamente após responder ao inquérito 

País (organização parceira) N.º de testes (alvo) N.º de testes (realização) 

Bélgica (CIEP) 20 18 

Croácia (Zaklada za poticanje partnerstva 
i razvoja Civilnog društva) 

20 48 

França (Culture et Liberte) 20 16 

Itália (Forcoop) 20 18 

Portugal (Casa Seis) 20 140 

Eslovénia (LUNG) 20 17 

Espanha (Comunidad Madrid) 20 29 

Parceria Unexpressed Talent 140 286 

 



                                                                                                                                    

 
De um modo geral, o Alert Tool foi bem aceite e reconhecido como uma adição útil a outras 

ferramentas (por vezes, menos apelativas) que já estão a ser utilizadas por profissionais nas escolas e 

noutras organizações. Esta ferramenta parece conseguir desempenhar a sua função de ajudar os 

intervenientes a compreender as causas do desconforto dos jovens e a reconhecer os alertas destes 

riscos. 

Testar o Toolkit do Unexpressed Talent (O3, O4) 

Devido ao facto de a maioria dos países/organizações parceiras terem, pelo menos, alguns 

problemas para envolver os intervenientes e os jovens na realização do inquérito Perguntas dos 

animais, nenhum dos parceiros do projeto esperava que o processo de “recrutamento” para a fase 

de experimentação piloto fosse mais simples. A maioria considerou mais fácil envolver escolas e 

intervenientes que já tinham participado na primeira parte do projeto (Investigação – O1)  

País (organização parceira) N.º de testes 
(alvo) 

N.º de testes 
(realização) 

N.º de horas 
(sessões de 
formação) 

Bélgica (CIEP) 15 18 40 

Croácia (Zaklada za poticanje 
partnerstva i razvoja Civilnog 
društva) 

15 48 30 

França (Culture et Liberte) 15 16 25 

Itália (Forcoop) 15 18 33 

Portugal (Casa Seis) 15 19 38 

Eslovénia (LUNG) 15 17 14 

Espanha (Comunidad Madrid) 15 28 14 

Parceria Unexpressed Talent 105 286 194 

 

Embora tivessem tido de se esforçar para motivar os intervenientes a participar, todas as 

organizações parceiras conseguiram atingir e ultrapassar os valores-alvo definidos antes da 

implementação do projeto. 

A Croácia e a Eslovénia, como os países com o menor nível de abandono escolar, implementaram as 

atividades de experimentação do projeto em escolas vocacionais, onde os níveis de abandono 

escolar são consideravelmente mais elevados do que a média nacional. A Casa Seis (Portugal) 

trabalhou com um grupo de jovens em idade escolar e também com alguns NEETs, todos de 

contextos culturais e socioeconómicos diferentes. Na Comunidad Madrid (Espanha), três entidades 

externas colaboraram com os respetivos grupos de jovens na ação piloto, orientados no processo por 

formadores que participaram na atividade de formação do UT. A Forcoop (Itália) envolveu um centro 

da juventude e uma escola vocacional locais. Os jovens envolvidos tinham abandonado a escola ou 

eram NEETs ou com possibilidade de abandono escolar. Em França, trabalharam com os participantes 

de um programa para jovens AEP, que tem como objetivo voltar a trazer estes jovens para um 

caminho de integração, trabalhando em duas dimensões: atualização dos conhecimentos básicos e 

projeto motivacional/profissional. Na Bélgica, o CIEP trabalhou com um grupo de jovens entre os 20 

e os 24 anos em formação no AID (centro do MOC em matéria de inserção socioprofissional): pessoas 

à procura de trabalho que retomaram a formação em vendas após um percurso escolar difícil 

(reprovação, abandono, etc.). 



                                                                                                                                    

 
 

As dinâmicas utilizadas procuraram explorar várias capacidades dos jovens. As atividades 

mais populares (utilizadas por mais de 3 organizações) foram: “Naufrágio” - pensamento 

crítico, “Jogo dos comentários” - comunicação e contactos, “Pensar de forma criativa” - 

pensamento criativo; “Torre de esparguete” - pensamento criativo, “O bolo dos talentos” - 

mapear talentos, “Jogo das afirmações” - pensamento crítico; “Torres de papel” - 

pensamento criativo; “Estranhos” - comunicação; “O que me motiva” - compromisso com 

os talentos; “Vamos jogar às cartas” - valores e atitudes, “Esta caneta não é uma caneta” - 

pensamento criativo. 

 

As atividades do Toolkit do UT ajudaram a valorizar os talentos dos participantes e apuraram que 

estes podem ter capacidades e competências que não são devidamente exploradas no sistema de 

educação formal nem na comunidade onde vivem. 

O projeto parece ter sido bem-sucedido na estruturação de um modelo orgânico e replicável que, 

através da adoção de uma abordagem holística, envolveu todas as dimensões essenciais à vida dos 

jovens (escola, família, tempos livres, atividades sociais), ao unir pessoas, escolas e a sociedade civil 

numa relação de confiança mútua. A maioria dos parceiros informou que conseguiu ligar ou voltar a 

ligar atividades e agências de educação formal e informal com o objetivo concreto de melhorar 

ambos os sistemas. 

Outro problema que parece ter sido eficazmente abordado com a implementação do modelo do UT 

foi a desmotivação dos jovens: a elevada percentagem de jovens NEET é frequentemente causada 

pela falta de estratégias coordenadas com o objetivo de intercetar, motivar e dar-lhes confiança e 

esperança no futuro. Normalmente, estas pessoas demonstram falta de socialização e não estão 

envolvidas numa cidadania ativa. As atividades do projeto UT mostraram-lhes que uma mudança no 

sentido certo é possível. Outra vantagem do projeto é que todas as organizações parceiras 

conseguiram ajudar e motivar os intervenientes para, juntos, enfrentarem os problemas e 

encontrarem soluções comuns, ao mesmo tempo que melhoravam o trabalho em parceria e a 

inovação entre o setor público, o setor sem fins lucrativos e o setor social privado. O projeto criou 

um ambiente para melhores sinergias entre o setor da educação formal e informal de um modo 

muito estruturado e não deixando este processo à boa vontade de intervenientes ocasionais. Espera-

se que esta mudança de atitude tenha um impacto positivo nas vertentes educativas, profissionais e 

sociais das vidas dos jovens. 

Para melhor ilustrar o acima exposto, deixamos algumas afirmações que os nossos participantes 

partilharam connosco: 

- Sem dúvida que é importante despendermos de tempo para esse tipo de trabalho em nós 

próprios. Também é muito bom ser ouvido e levado a sério.  

- Foi bom, porque pudemos falar e exprimir as nossas opiniões e tentar compreender-nos a nós 

próprios mais profundamente, mas o tempo é muito curto e é difícil ver o que vai valer a pena 

e como continuar. 

- Foi diferente, divertido, interessante e criativo. O ambiente era ótimo. Senti-me descontraído 

e foi realmente interessante e dinâmico em comparação com outras apresentações onde já 

estive. 



                                                                                                                                    

 
- Graças às atividades, mostrei que tenho originalidade e o grupo seguiu, pelo menos 

parcialmente, as minhas ideias. Já conhecia os meus talentos, por isso, foi mais interessante 

descobrir os talentos das outras pessoas. 

De um modo geral, os jovens participantes nos nossos workshops e os respetivos professores, 

animadores de juventude e outros intervenientes reconhecem que é necessária uma aprendizagem 

(mais) informal no contexto da educação formal. Estes estão dispostos a participar neste tipo de ação 

no futuro, o que é um bom ponto de partida para algumas mudanças necessárias nos sistemas de 

educação da maioria dos países parceiros. 

 

Este é um excerto do relatório de avaliação final do projeto Unexpressed Talent (Output 5)  


