POETA – Programa de Oportunidades Econômicas
através da Tecnologia nas Américas

IMPACTO
Marco

Centros de treinamento ou salas de aula
abertas com ambiente para facilitação.

Propósito

Fornecer treinamentos técnicos,
profissionais e de habilidades para a
vida, para fortalecer capacidades para
oportunidades econômicas.

Abordagem
da Formação

+150.000 beneficiários diretos

Treinamento básico e avançado em
alfabetização digital, prontidão para o
trabalho, habilidades para a vida e
voltado para o mercado de trabalho
alinhados a certificações específicas do
setor.
Espaços de formação inclusiva: acesso
aos Centros em horário extracurricular
para procura de emprego, fazer dever
de casa e interagir com os pares.

Metodologia

Os instrutores facilitam as atividades
com um currículo prático e orientam os
participantes sobre como abordar as
oportunidades econômicas.

Perfil dos
Participantes

Indivíduos que se preparam para
estágios e empregos, empresários ou
participantes que desejam retornar à
escola.

Ideia da
Marca

Alfabetização Digital e o
desenvolvimento de habilidades
técnicas e de vida abrem as portas
para um novo mundo de
oportunidades de emprego,
empreendedorismo e educação.

Mensagem
da Marca

Tecnologia para inclusão social e
econômica.

+1,5 MiLHÃO
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Beneficiários indiretos

18

PAÍSES

Antígua e Barbuda
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
Equador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Peru
República Dominicana
São Cristóvão e Névis
São Salvador
Santa Lúcia
Venezuela

174

CENTROS

142
CENTROS
MEMBROS

32

CENTROS NÃO
MEMBROS

“Eu venho de uma área rural no Estado do Pará, onde não havia
hospitais ou escolas ... Como eu poderia imaginar ter acesso a um
computador ou à Internet? A primeira vez que liguei um
computador foi no Centro POETA e agora tenho um emprego onde
uso ferramentas digitais e aplico as habilidades que desenvolvi. "
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METODOLOGIA
ETAPA 1: MONTAGEM, ABERTURA OU ADAPTAÇÃO

ETAPA 2: IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS

Renata Mendes, 17 anos, frequenta
o Centro POETA Brasília – Brasil.
Graças aos cursos, Renata conseguiu
um estágio no Setor de Informática
do DER – Departamento de Estradas
de Rodagem.

