
Positive career guidance 
for low skilled adults

De acordo com a Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvimento Económico 
(OCDE), os adultos com baixas qualificações 
têm geralmente menos oportunidades de 
se envolverem em oportunidades de edu-
cação e formação que lhes permitam conti-
nuar a desenvolver as suas competências. 
Muitos ficam reféns das suas baixas qualifi-
cações, em posições que não lhes permitem 
desenvolver outras competências e, muitas 
vezes, em situações de desemprego recor-
rentes e frequentes.  

O desafio

um em cada cinco adultos na OCDE tem 
baixas qualificações; 

22% dos adultos na OCDE tem baixos níveis 
de escolaridade e um número ainda maior 
de adultos tem défice de competências 
cognitivasi. 

  iFonte: base de dados de estatísticas de educação da OCDE (2016)
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OVERCOME é um projeto Erasmus+ 
que visa promover o desenvolvi-
mento de competências nos adul-
tos com baixas qualificações e 
apoiar a sua integração no merca-
do e na sociedade, reforçando as 
suas competências de empregabili-
dade e o seu capital psicológico. 

O projeto Resultados

Quem será envolvido?

Para tal, 
o projeto irá: 

Desenvolver as competências dos forma-
dores e coaches para melhor apoiarem os 
adultos com baixas qualificações;

Será criado um toolkit para o desenvolvi-
mento do capital psicológico para melhorar 
as competências de empregabilidade, o 
bem-estar e o capital psicológico de adultos 
com baixas qualificações e/ou desemprega-
dos de longa duração.

Serão facilitadas ações de formação em 
empregabilidade e capital psicológico na 
Grécia, Chipre, Irlanda e Portugal. 

Será desenvolvido um espaço de aprendiza-
gem online a partir do qual será possível 
aceder aos recursos de aprendizagem 
desenvolvidos no âmbito do projeto. 

Será desenvolvida uma formação para 
profissionais, incluindo coaches, formadores 
e profissionais com intervenção em orienta-
ção e gestão de carreira.

Adultos com baixas qualificações

Desempregados de longa duração

Coaches

Profissionais com intervenção em gestão de carreira

Instituições educativas e centros de formação

Formadores

Criar recursos de qualidade, currículos, 
toolkits e recursos educativos abertos 
(OER) para desenvolver as competências 
dos adultos com baixas qualificações e dos 
seus formadores e coaches.

Desenvolver o capital psicológico dos 
adultos com baixas qualificações;

ONG


