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"O objetivo é responder de forma personalizada às situações de vulnerabilidade dos jovens que não 
estudam e não trabalham" 

Stefania Segnana

 

Chama-se C.O.P.E e é um projeto europeu dedicado à inclusão social dos NEET, jovens excluídos dos 
programas de formação, estudo e mercado de trabalho. O arranque oficial da iniciativa, financiada pela 
Comissão Europeia no âmbito do EaSI, o Programa Europeu para o Emprego e a Inovação Social, deu-se 
com uma reunião de lançamento no dia 8 de fevereiro 2022, em regime de teleconferência com todos 
os parceiros.

O Departamento de Saúde e Políticas Sociais da Província Autônoma de Trento é o coordenador do 
C.O.P.E. - Capacidades, Oportunidades, Lugares e Envolvimento: Abordagem de Inclusão Social de Jovens 
de Difícil Alcance por meio de uma Rede Comunitária de "Proximidade Relacional". 

Os restantes parceiros do projeto são a Federação Trentino de Cooperação e o Grupo Coges Don Milani 
de Mestre (Itália), a Escola Nacional da Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa e a SHINE 2Europe 
(Portugal), a Universidade de East London (Inglaterra) e a Fundação Europeia para a Filantropia e 
Desenvolvimento da Sociedade (Croácia).

“O objetivo geral do projeto – explica a Conselheira Provincial para a Saúde Stefania Segnana – é inovar 
e reforçar as intervenções para fazer face às vulnerabilidades dos jovens não que não estudam, sem 
trabalho e que não estão inseridos num programa de formação profissional. São intervenções complexas 
e coordenadas, que dizem respeito a várias áreas de competência e destinam-se a colmatar as barreiras 
à integração social e aquelas que dificultam o acesso ao mercado de trabalho. Para isso, é necessário 
responder de forma personalizada às vulnerabilidades decorrentes do isolamento social, problemas 
cognitivos, psicológicos, comportamentais ou déficits interpessoais”.

O COPE, dedicado aos jovens dos 15 aos 29 anos, conta com o envolvimento de 7 parceiros, provenientes 
de 4 países europeus diferentes, indo decorrer de  janeiro de 2022 a dezembro de 2023.

OBJETIVOS
• Construir uma rede local de proximidade, para chegar aos NEET (Sem Educação, Emprego ou Formação) 
através do envolvimento de sujeitos institucionais (como serviços de emprego, serviços sociais e de 
habitação, escolas), organizações de proteção e voluntariado e outras partes interessadas (por exemplo, 
empresas, clubes desportivos, associações culturais, líderes locais); 
• Desenvolver duas ações piloto nos territórios planeados (Trentino e Lisboa) e avaliar os seus resultados 
e sustentabilidade;
• Disseminar os conhecimentos adquiridos para que sejam implementados de forma generalizada, 
utilizando as ferramentas e experiências produzidas pelo projeto; 
• Desenvolver diretrizes para adotar as melhores práticas aprendidas ao nível nacional e europeu.

PARCEIROS

CONTACTOS

Coordenador do Projeto | cope@provincia.tn.it
Gestor da Disseminação | Carina Dantas | carinadantas@shine2.eu 

Apoiado pelo EaSI

AVISO: O presente comunicado de imprensa reflete a opinião dos autores e a Comissão Europeia não pode ser 
responsável por qualquer utilização que possa ser feita das informações aqui contidas.
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