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O Projeto PROVYP (Orientação Profissional de Jovens Vulneráveis) pretende 

contribuir para a melhoria geral da orientação profissional dos jovens 

vulneráveis, os denominados NEET – jovens que não se encontram em 

situação de emprego, educação ou formação. 

Nesse sentido, vários intelectual outputs foram produzidos ao longo do 

projeto: 

O1 – Pesquisa e posterior relatório sobre as estatísticas e políticas existentes a 

nível nacional (em cada um dos países europeus parceiros do projeto) para os 

jovens vulneráveis nos campos da educação, formação vocacional e emprego. 

O2 – Elaboração por cada uma das organizações parceiras de um relatório 

nacional de recomendações políticas para uma melhor regulamentação da 

orientação profissional nos seus países. Com base nesses relatórios nacionais, 

foi depois produzido um Relatório Comparativo contendo as recomendações 

dos vários parceiros do projeto: “Recomendações políticas para uma melhor 

regulamentação da orientação profissional fornecida na educação de adultos”. 

O3 – Construção de uma ferramenta eletrónica de orientação vocacional, 

disponível on-line na página do projeto, melhorando a aprendizagem digital e 

aumentando a atenção pública para a necessidade dos jovens vulneráveis 

melhorarem as suas habilitações. Foram elaborados 10 módulos de 

ferramentas online: 

 

M1. Tendências das TIC na Educação e Formação de Adultos  

M2. Serviços da Administração Pública para Jovens Desempregados  

M3. Economia Social e Integração Social  

M4. Comece o seu Próprio Negócio  

M5. Novos Requisitos de Competências para arranjar Emprego  

M6. Oportunidades de Aprendizagem Individualizada  

M7. Serviços Sociais para a Inclusão de Grupos Vulneráveis  

M8. Desenvolvimento Pessoal para o Inicio de uma Carreira de Jovens em 

Desvantagem  

M9 . Educação Aberta para Jovens com menos Oportunidades  

M10. Do Conhecimento Teórico à Prática Profissional 
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http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m1-ict-trends-in-adult-education-and-training
http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m2-public-administration-services-for-unemployed-young-people
http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m3-social-economy-and-labour-integration
http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m4-start-your-own-business
http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m5-new-skills-requirements-for-fitting-jobs
http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m6-tailored-learning-opportunities
http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m7-social-services-for-vulnerable-groups-inclusion
http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m8-personal-development-for-career-start-of-disadvantaged-youth
http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m8-personal-development-for-career-start-of-disadvantaged-youth
http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m9-digital-learning-for-young-people-with-fewer-opportunities
http://www.provyp.eu/pt/modules-home-4/m10-from-theoretical-knowledge-to-professional-practice


Estes módulos foram traduzidos e testados em todos os países parceiros do 

projeto (10 avaliações por cada módulo) e os resultados apresentados no 

Fórum Internacional de Educação que decorreu durante o 4º Encontro 

Transnacional do Projeto, que teve lugar em Chatham, Reino Unido, entre 25 

e 27 de junho de 2017.  

 

 

 

Neste mesmo Fórum, foram apresentados os resultados da disseminação das 

Recomendações Políticas elaboradas pelos oito países parceiros do projeto, 

bem como exemplos de boas práticas de alguns projetos locais. 

 

Estabeleceu-se neste último encontro a tradução total da página do projeto, 

bem como a criação de um link para a mesma, nas páginas das 10 

organizações parceiras: Fundación Altius Francisco de Vitoria 

(www.afranciscodevitoria.org) e  Direção Geral de Serviços Sociais e Inclusão 

Social, Comunidade de Madrid (www.madrid.org), Espanha; Escola de Gestão 

de Vilnius (www.kolegija.it) e Centro Lituano de Educação Não Formal de 

http://www.afranciscodevitoria.org/
http://www.madrid.org/
http://www.kolegija.it/


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. 

 

Estas tarefas foram concretizadas até julho de 2017, tendo sido ainda 

elaborado um Relatório Final e um Relatório sobre a Disseminação realizada. 

 

O projeto é financiado pela Comissão Europeia através do Programa Erasmus 

+. Reflecte 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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