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COMUNICADO DE IMPRENSA
Projeto CVTube
Braga, 10. maio 2017 – The CVtube project
O projeto “CVTube - currículo em vídeo” tem como objetivo dar uma resposta à necessidade urgente
de combater o desemprego jovem. Pretende-se que seja desenvolvida uma plataforma online
interativa que ajude os jovens a estabelecerem uma relação direta com os seus potenciais
empregadores. A plataforma CVTube permitirá aos jovens criar vídeos em que se apresentem sendo
que os mesmos estarão relacionados com os seus CVs digitalizados. De facto, é mais provável que os
jovens consigam convencer potenciais empregadores com a sua personalidade ao invés dos
currículos escritos, dado que estes últimos, na maior partem dos casos, não permitem expor uma
lista biográfica muito extensa. A plataforma permitirá contrariar esta realidade pois possibilitará aos
jovens contactar os empregadores de forma mais direta e personalizada, enfatizando o impacto do
carisma e personalidade. Isto irá incrementar a probabilidade dos jovens causarem uma boa primeira
impressão no empregador e, por conseguinte, aumentará as suas perspetivas de serem contratados.
O projeto do CVTube foca-se no desenvolvimento de uma nova ferramenta que visa facilitar a
correspondência entre a procura de emprego e a oferta para os estudantes.
O CVTube pretende desenvolver, testar e implementar práticas inovadoras relacionadas com uma
nova realidade na procura de trabalho, desenvolvimento de novos materiais e ferramentas para a
criação de um CV em vídeo. Os tutoriais e a plataforma de candidatura corresponderão aos padrões
europeus e, estarão de acordo com as necessidades específicas dos grupos-alvo. Além disso, todos os
resultados do projeto estarão disponíveis no website do projeto e na plataforma do CVTube.
No âmbito do programa Erasmus+, o CVTube continuará a:
• Fortalecer a relação entre a educação profissional e o mercado de trabalho
• Promover a inclusão social dos jovens e o seu bem-estar por intermédio da abordagem do
problema do desemprego jovem
• Desenvolver ferramentas com o objetivo de combaterem a exclusão social
• Eventos em rede e cooperação com organizações nas áreas da educação, formação e mercado de
trabalho
• Cooperação estratégica com autoridades públicas locais e regionais
O Consórcio composto por 7 organizações parceiras é liderado pela EuroProfis, s.r.o. e envolve as
seguintes organizações parceiras: IAT Westfalische Hochschule Gelsenkirchen (Alemanha), EDIT
VALUE Consultoria Empresarial Lda (Portugal), Obchodni akademie a Jazykova skola s právem
jazykove zkousky (República Checa), Camara Oficial De Comercio E Industria De Badajoz (Espanha),
Universidade Do Minho (Portugal) e Asociación Nacional de Centros de E-learning y Distancia
(Espanha).
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