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Milhões de jovens por toda a UE encontram-se fora do trabalho, da educação e da 

formação (NEETs - Not in Employment, Education or Training). Será que estamos 

a fazer o suficiente para investir em políticas de emprego para a juventude na 

Europa? 

São os mais jovens os mais vulneráveis ao desemprego, baixos salários e 

insegurança laboral. A taxa de desemprego jovem é mais do dobro da adulta - 

21.2% contra 9.8%. Em Janeiro de 2015, 2,5 milhões de jovens na UE não se 

encontravam a trabalhar, em processos de educação ou de formação. Incrementar o 

emprego é, por isso, uma das prioridades políticas europeias. A Estratégia Europeia 

para o Emprego (EES) procura promover uma abordagem ao longo da vida sobre o 

trabalho, sobre a aprendizagem e um contínuo apoio àqueles que procuram 

trabalho, assim como garantir a igualdade de oportunidades. Altas taxas de 

desemprego entre os jovens serão melhor enfrentadas através da implementação de 

políticas ativas de inclusão a nível nacional. Refletindo o quadro europeu de 

qualificações (EQF), os sistemas de educação e formação têm vindo a transformar-

se no sentido de abordagens centradas nas competências e, concretamente, focadas 

em resultados específicos em termos de conhecimentos e competências. 

Em linha com a Estratégia 2020, a Estratégia Europeia para o Emprego, incluindo a 

Iniciativa Emprego Jovem (YEI) e a Agenda Europeia para a Formação de Adultos, 

o projeto PROVYP, Orientação Profissional de Jovens Vulneráveis, procura 

promover o aumento de competências em 8 estados membros da UE, fornecendo a 

jovens vulneráveis orientação profissional on-line através de Recursos Educativos 

Abertos e aumentando as medidas de orientação disponibilizadas por prestadores 

de educação de adultos. 
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Através de comparação transnacional e multidisciplinar, de cooperação e parceria 

entre diversos sectores, o projeto PROVYP procura identificar e partilhar boas 

práticas e experiências em 8 países da UE, para desenvolver recomendações 

políticas a nível Europeu, Nacional, Regional e Local, para promover Recursos 

Educativos Abertos, promovendo o acesso à aprendizagem de jovens vulneráveis 

em risco, através de ferramentas eletrónicas de orientação profissional, melhorando 

a integração digital na aprendizagem, ensino e formação para aumentar a atenção 

dos jovens vulneráveis às novas abordagens de aprendizagem que visam a 

reconversão ou atualização profissional. 

O projeto PROVYP trabalha com jovens vulneráveis, NEETs, com baixas 

qualificações, desempregados, dos 18 aos 30 anos e, também, profissionais chave, 

como assistentes sociais, formadores, mediadores, funcionários públicos, 

responsáveis políticos. 

A parceria PROVYP reúne 10 organizações de 8 países da UE: Fundación Altius 

Francisco de Vitoria (www.afranciscodevitoria.org), coordenador do projeto e a 

Direção Geral de Serviços Sociais e Inclusão Social, Comunidade de Madrid 

(www.madrid.org), de Espanha, Escola de Gestão de Vilnius (www.kolegija.it) e 

Centro Lituano de Educação Não Formal de Jovens (www.lmnsc.lt), da Lituânia, 

EDEX - Educational Excellence Corporation Limited (www.unic.ac.cy) de Chipre, 

AE20 - Associação para a Educação de Segunda Oportunidade 

(www.segundaoportunidade.com) de Portugal, BIDA E V.Kultur und Bildung 

(www.bida-kultur-bildung.de) da Alemanha, Il Filo d'Arianna - Associazione 

Culturale (www.filodarianna.net) de Itália, Fundação DIAGRAMA 

(http://www.diagramafoundation.org.uk/) do Reino Unido, Humanidade e 

Longevidade LTD (www.dylgoletie.bg) da Bulgária. 
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O projeto PROVYP realizou o seu 

encontro inaugural de 16 a18 de 

Novembro de 2015, em Bazzano, 

Itália. 

  

 

 

 

 

 

 

O segundo encontro transnacional do 

projeto teve lugar em Sofia, 

Bulgária, de 2 a 4 de Junho de 2016.  

  

 

 

 

 

 

Seguiu-se uma Conferência 

Internacional que teve lugar em 

Madrid, no dia 10 de Novembro de 

2016. 

 

O projeto é financiado pela Comissão Europeia através do Programa Erasmus +. 

Reflete apenas a visão dos autores e a Comissão não poderá ser responsabilizada 

por qualquer uso que seja feito da informação contida nele. 

Por favor, visite o portal educativo PROVYP: www.provyp.eu para mais 

informação sobre o projeto “Orientação Profissional de Jovens Vulneráveis” 
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