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Em Setembro, a equipa de projecto foi recebida em Viena para
acompanhar o progresso dos pacotes de trabalho individuais e
par1lhar ideias e ac1vidades desde a úl1ma reunião.

Actualização sobre os pilotos nacionais
FGUVA

CWC

O
seleccionou ferramentas específicas do LE que
ajudarão a motivar o seu público-alvo menos capacitado.
Este será dividido em dois grupos de jovens NEETS (Not in
Education, Employment or Training— “Nem Empregados
Nem em Educação ou Formação”) em Outubro. Isto implicará
trabalhar em estreita colaboração com os Programas Comunitários dos Serviços de Bombeiros locais e com a provisão
nacional do Pinces Trust.

Em Espanha, uma acção piloto terá lugar em Novembro de 2013, em Valladolid, envolvendo pelo menos 10 jovens
desempregados, licenciados pela Universidade de Valladolid. Duas
outras organizações serão envolvidas durante o piloto: o Serviço
de Carreira do FGUVA (o parceiro do projecto) e a AIESEC (a maior
organização mundial gerida por jovens e presente em mais de 113
países e territórios e mais de 86.000 membros). O piloto espanhol
vai focar-se no desenvolvimento de competências de empreendedorismo e na aplicação da cria1vidade para gerar ideias empreendedoras. O objec1vo é testar a adaptação das metodologias do
ENTER em desempregados licenciados de forma a criar uma nova
ferramenta, des1nado a promover novas opções de carreira em
potencial .

IEKEP

Na Grécia serão implementadas duas acções piloto em
duas áreas geográﬁcas diferentes: uma em Atenas, promovida
pelo IEKEP, e uma na cidade de Kalamata, na escolar privada de
um stakeholder chave. Ambos os seminários terão o apoio dos
peritos do IEKEP e realizar-se-ão entre Outubro de 2013 e Março
de 2014. O carácter das duas acções de formação é diferente: o
seminário de Atenas é mais do 1po de curso de formação especiaEntre Outubro de 2013 e Março de 2014 serão im- lizada para potenciais empresários (como um Dia das Proﬁssões
de Negócio), e a formação de Kalamata é mais do 1po Aconselhaplementadas duas acções piloto, que vão envolver pelo menos 25 jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 25 mento de Orientação Vocacional/ Competências Sociais necessáanos, actualmente à procura de emprego. Em vários locais de rias para os empreendedores. As metodologias e exercícios do
ENTER serão implementadas combinadas com ferramentas de
Viena e Baixa Áustria, estas acções serão promovidas pelo
BEST (Ins1tuto de Educação Proﬁssional e formação de pesso- Orientação Vocacional e testes de Auto-avaliação que já são u1lizados nas formações.
al) no âmbito de programas executados com o Serviço de
Emprego de Viena e o Gabinete de Acção Social Federal da
Áustria. O foco dos pilotos Austríacos será o empreendedorismo, construção de capacidades empreendedoras e a promoção de
opções de carreira possíveis, de forma a beneﬁciar os formandos e clientes e prepará-los para a sua (re)entrada no mercado de
trabalho.

BEST

ISQ Estão previstas três acções piloto, envolvendo pelo menos 30 jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos,
entre Outubro de 2013 e Março de 2014 em diferentes locais: (1) em Oeiras, promovida pelo ISQ; (2) no Lumiar, promovida pelo
ISU-Ins1tuto para a Solidariedade e Cooperação; (3) em Lisboa, promovida pela Escola Secundária Marquês de Pombal. Apesar de
os três pilotos par1lharem um objec1vo comum— impulsionar a1tudes e competências empreendedoras entre os jovens—a estratégia de implementação será diferente: (1) o ISQ vai criar uma pool de tutores para trabalhar em pequenos grupos com exformandos que es1veram envolvidos em cursos de dupla cer1ﬁcação para ajudá-los na reintegração no mercado de trabalho; (2)
o ISU trabalhará num modelo misto de formação/aconselhamento com jovens mais velhos numa área/bairro social desfavorecido; (3) a escola vai criar um clube de empreendedorismo para desenvolver “projectos empresariais” durante o ano escolar, envolvendo professores e alunos de áreas diferentes.
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