
 

  

VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, CURSOS DE 

LÍNGUAS, PROGRAMAS CULTURAIS 

AMPLA EXPERIÊNCIA EM IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO 

DE PROJETOS FINANCIADOS PELO ERASMUS+ E FSE 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E PESSOAL DA 

EDUCAÇÃO, MISSÕES DE ENSINO E OBSERVAÇÃO 

EXPERIÊNCIA LABORAL E ESTÁGIOS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA ALUNOS, ESTUDANTES E NEETS 

INSERÇÃO LABORAL  

TRABALHA PARA 

Com mais de 20% de desemprego juvenil, YouNet 

trabalha para apoiar desenvolvimentoda educação 

e promover a transição da escola ao trabalho 



SAIBA MAIS WWW.VOCATIONAPLACEMENT.COM 

EXPERIÊNCIA LABORAL E ESTÁGIOS DE EFP NO ESTRANGEIRO 

YouNet acredita fortemente e possui uma vasta experiência 

na criação de estágios práticos em empresas, nos 

esquemas de aprendizagem e formação para alunos, 

estudantes e NEETs, num nível local o internacional.  

No quadro do programa Erasmus+ YouNet opera como 

organização de envio, de acolhimento e intermediária,  

permitindo uma combinação entre locais de trabalho de 

alta qualidade e aprendizes. A nossa equipa internacional 

de peritos oferece um suporte adaptado às escolas e 

parceiras, durante todas as fases, como desenho de 

proposta, seleção, monitoração, reporte, reconhecimento e 

validação dos resultados.  Este suporte inclui: 

 Identificação de locais de trabalho de alta qualidade 

 Suporte no processo de seleção, entrevista e combinação 

 Apoio na validação (certificado ECVET/Europass, acordo de aprendizagem, compromisso de qualidade) 

 Gestão dos detalhes práticos e logísticos, incluindo embarque e alojamento 

 Monitoração e tutela continua 

 Suporte telefónico 24h e serviço de emergência 

 Formação à chegada, orientação e welcome kit 

 Cursos de língua, transporte local, transporte ao 

aeroporto, visitas culturais (se foram pedidas) 

Há várias razões pelas quais YouNet pode ser o parceiro 

certo para suportar as sua escola ou empresa, definindo um 

esquema de formação e estágio de sucesso: 

 Trabalhamos com milhões de estudiantes, escolas e 

empresas (mais de 400 aprendizes em 12 meses) 

 Possuímos experiência na criação, apresentação e 

gestão de projectos financiados pelo Erasmus+ e o FSE 

 Nossa equipa es internacional e falamos português 

 Nosso processo é personalizo às suas necessidades 

 Bolonha é um lugar muito conveniente para um estágio 

de qualidade 

 

 

 

 

AMPLA EXPERIÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTOS  

YouNet tem realizado quase 150 projectos  financiados pelos programas europeus nos últimos 5 anos, e portanto 

tem desenvolvido sólidas competências na criação e na implementação de projectos sobretudo Erasmus+ e 

FSE. YouNet suporta as próprias parceiras seja no aspectos práticos e administrativo ou na criação do projecto. 

YouNet acolhe cada ano mais de 400 aprendizes e de 100 professores e formadores e pode garantir suporte 

atencioso e profissional graças ao próprio histórico de sucessos e processos validados e bem estabelecidos. 

YouNet conhece o que é preciso para iniciar um projecto e como reagir aos desafios e contratempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de práticas de trabalho são: 

 Turismo, hotelaria e restauração 

 Agricultura e agronegócio 

 Metalomecânica, metalúrgica 

 Mecânica, electricidade, 

automóvel, mecatrónica, CNC 

 Construção,  logística 

 Electrónica, energia 

 Telecomunicações, informática 

 Comércio externo e contabilidade 

 Gráficos, marketing e comunicação 

 Saúde e assistência social 

Mais: www.vocationalplacement.com 

GARANTIA DE CONFIANÇA 
YouNet assegura o acompanhamento e 

avaliação continua por uma equipe 

capacitado equipado com um coordenador 

de projecto totalmente dedicado. 

YouNet ajuda os seus parceiros no 

reconhecimento e validação dos resultados 

(acordo de aprendizagem, compromisso de 

qualidade, certificado Europass e ECVET). 

YouNet suporta parceiros na recolha de toda a 

documentação final e relatórios. 

ERASMUS+ Y FSE 
Erasmus+ finança projectos de cooperação e 

oportunidades para estudantes, professores e 

pessoal docente para realizar um estágio ou 

formação no estrangeiro. Mais informação 

www.erasmusmais.pt. 

Para uma sociedade mais inclusiva, os programas 

do Fundo Social Europeu para Portugal 

finançam difrentes projetos, em níveis regionais 

e estaduais, invertendo na formação, educação 

e melhoria das competências profissionais no 

extranejero. Mais http://www.igfse.pt/index.asp.  

http://www.vocationalplacement.com/
http://www.erasmusmais.pt/
http://www.igfse.pt/index.asp
http://www.sepie.es/


FORMAÇÃO, MISSÕES DE ENSINO E OBSERVAÇÃO  

Younet organiza regularmente para professores, diretores e 

instrutores, cursos estruturados de formação que geralmente 

duram uma semana e também atividades de períodos de 

observação em escolas e empresas de duas semanas a 

vários meses.  

Os cursos são realizados por instrutores com experiência no 

campo e o seus programas e horários são personalizados de 

acordo com as necessidades dos participantes. São 

geralmente em Inglês, mas a petição podem ser 

organizadas em Português. Se necessário, YouNet cuida do 

embarque e do alojamento, disposições de viagem, 

transporte ao aeroporto, programa cultural (eventos sociais, 

visitas guiadas em Florença, Veneza,…). 

YouNet segue o princípio estabelecido na Carta Europeia 

de Qualidade da Mobilidade e, em particular, respeita os 

seguintes critérios de qualidade: 

 Conteúdo personalizado e orientado à inovação 

 Metodologia prática, participativa e interactiva 

 Flexibilidade e Suporte de ensino à distância 

 Validação e certificação das competências 

 Acessibilidade facilitada (espaço principal Bolonha) 

 Guia, comunicação e informação claras 

 Suporte inteiro, empenho e responsabilidade 

 Trocas práticas e valor acrescentado europeu 

YouNet é a coordenadora de uma rede internacional de 

organismo de formação e escolas, que visam o 

crescimento da Qualidade e Acessibilidade de 

Formação contínua para Professores (IQAIST em inglês). 

IQAIST foi fundada por uma bolsa de Parceira Estratégica 

e suporta escolas com o objectivo de terem acesso às 

oportunidades de formação e do Eramus+. 

 

 

 

GESTIÓN PRÁCTICAS DE LOS PROYECTOS DE MOVILIDAD 

YouNet cuida de todos os aspectos práticos e logísticos, incluindo transporte para o aeroporto. Acreditamos 

que as condições de hospedagem de qualidade são essenciais para o sucesso do projecto. Oferecemos vários 

tipos de acomodação dependendo de suas necessidades. Com base na nossa experiência, propomos hotéis 

de alta qualidade para estadias curtas e residências totalmente equipados para estadias prolongadas. A 

escolha de residência é compatível com acomodação independente, meia pensão ou pensão completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTE-NOS A info@you-net.eu OU A +39 328 4597057 

Os cursos de formação disponíveis incluem: 

 Desenho e gestão do projecto 

 Mobilidade para alunos e pessoal do 

ensino por Erasmus+ 

 Processo de validação dos resultados 

com Europass e ECVET 

 Competências sociais para professores 

 Public speaking 

 Gestão organizativa 

 AICL e didáctica das línguas de ensino 

 Integração TIC no ensino 

 Métodos pedagógicos inovativos e 

ensino à distância 

 Ensino informal nas escolas 

 Ensino do espírito de 

emprendeendorismo e de liderança 

  

PROGRAMA CULTURAL 
Com base na nossa experiência, um valido 

programa cultural pode aumentar a motivação 

nos partIcipantes e a satisfação deles para o 

projecto. YouNet possui experiência na 

organização de visitas e atividades culturais 

para criar uma estadia mais agradável e 

estimulante, em termos de intercultura, pelos 

aprendizes e pelo pessoal. Além disso,  

YouNet pode organizar visitas culturais a 

Florença, Veneza, Milão e outras grandes 

ciudades italianas e também visitas técnicas 

como, por exemplo, no museu Ducati. 

SUPORTE LINGUÍSTICO  
A equipe da YouNet é constituída por 

profissionais de toda a Europa, que falam 8 

línguas, incluído o português. O coordenador 

destinado a cada projecto é capaz de apoiar 

os participantes em cada momento incluindo o 

linguístico. Para permitir aos partecipantes de 

desfrutarem ao máximo da própria experiência 

em Itália oferecemos-lhes um suporte completo 

numa língua que entendam. 

YouNet pode organizar cursos intensivos de 

italiano e inglês. Os cursos são personalizados 

com base às necessidades dos participantes.  

 



QUEM SOMOS 

YouNet é uma organização experiente ativa nas áreas da educação e de 

formação. O nosso objetivo principal is é de promover a empregabilidade dos 

jovens e a nossa equipa internacional de peritos combina conhecimento no 

campo com paixão e um histórico comprovado de sucessos. 

YouNet possui uma vasta experiência nos programas europeus, e tem acolhido 

e enviado com successo vários milhares de jovens, professores e pessoal de 

ensino para estágios e cursos de formação. YouNet  possui experiência como 

iniciador, coordenador e parceiros, sobretudo nos seguintes programas: 

 Erasmus+ (Learning Mobility, Capacity Building, Strategic Partnerships) 

 Fundo Social Europeu  

 Leonardo da Vinci (IVT, PLM) 

 Grundtvig  

YouNet opera como rede no território italiano, onde coopera com instituições 

públicas, SMEs, e grandes empresas, centros EFP, escolas, universidades e outras 

instituições de ensino formal e não-formal. É fundadora e coordenadora de um 

consórcio de escolas EFP que aspira a fornecer estágios e esquemas de 

aprendizagem baseadas no trabalho, quer no nivel nacional, quer seja 

europeia. 

YouNet colabora estreitamente com instituições locais e regionais. Através de 

um acordo formal com o Centro Europe Direct, a municipalidade de  Bolonha e 

a região da Emilia-Romagna YouNet administra um gabinete de informação 

para orientar, habilitar e formar os cidadãos interessados em irem para o 

estrangeiro, para experiências de formação, trabalho ou voluntariado. YouNet 

suporta e partecipa no “European Alliance for Apprenticeships” que junta as 

autoridades públicas, negócios,  parceiros sociais, centros de formação 

profissional, representantes de jovens, e outros factores-chave para 

promoverem os esquemas e as iniciativas de aprendizagem na Europa. 

YouNet é activa na área da educação ao empreendedorismo e social 

business. Coopera com a rede EURES e tem participado na acção-piloto Your 

First EURES Job e no esquema Erasmus para Young Entrepreneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouNet 
Via Marsala 9, Bologna, 40126, Itália 

Telefone: +39 328 4597057 

Fax: +39 051 0544845   

Mail: info@you-net.eu 

www.vocationalplacement.com 

www.you-net.eu 
 

 

NÃO HESITE 

Se a sua escola, instituição ou empresa está 

interessada em um estágio de formação, 

programas de mobilidade para estudantes e/ou 

formação para professores 

CONTACTE-NOS 


