
Proxecto Sísifo

O  Proxecto  Sísifo  (Solucións  Innovadoras  en  Sistemas  de  Inserción  e  Fomento  da 
Ocupabilidade), promovido pola Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de 

Vigo no marco da Iniciativa comunitaria de Emprego-Youthstart, desenvolveuse dende o ano 1988 

ata o 2000,  coa finalidade de favorecer  a  integración  no  mercado de traballo  da  xuventude da 

cidade,  en  especial  de  aqueles  mozos  e  mozas  que  carecían  de  cualificacións  básicas  ou  de 

formación.

DESTINATARIOS/AS

Rapaces/zas  de  16  a  20  anos do Concello  de  Vigo,  con  problemas de integración  no  sistema 

educativo e con interese en formar parte do mercado laboral.

OBXECTIVOS

1. OBXECTIVO XERAL

A inserción  laboral  da  xente  nova  do  municipio  de  Vigo  que  se  encontraba  en  situación  de 

desemprego.

2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

• Favorecer a inserción laboral dos colectivos de mozos e mozas en 

risco de exclusión,  desenvolvendo metodoloxías específicas para 

estes.

• Favorecer a inserción laboral doutros colectivos de xente nova.

• Potenciar a cooperación coas empresas do territorio, como factor 

clave para desenvolver unha política de inserción laboral eficiente e 

continuada.

• Inventariar  as accións,  xestionadas dende os diferentes ámbitos, 

públicos  e  privados,  relacionados  directa  o  indirectamente  coa 

inserción de rapaces e rapazas.

• Potenciar as medidas de promoción da igualdade de oportunidades 



das mozas no acceso ao mercado laboral.

• Crear  unha  rede  estable  de  cooperación  transnacional  para  o 

intercambio de experiencias, de participantes e de metodoloxías.

• Dar  a  coñecer  os  resultados  obtidos  no  desenvolvemento  do 

proxecto,  mediante  a  difusión  e  divulgación  dos  contidos  das 

diferentes accións realizadas.

ELEMENTOS INNOVADORES

• Foi a primeira actuación de carácter integral no ámbito da inserción laboral que se fixo con 

xente nova do Concello de Vigo.

• O proxecto puxo énfase no só nun adecuado traballo para a mellora das posibilidades de 

emprego dos colectivos de mozos/as, senón tamén nun traballo activo cos tecido empresarial 

do territorio.

• Incorporou a realización de metodoloxías específicas para a xente nova en risco de exclusión.

• Intentou potenciar a autonomía e a posición activa da xuventude na busca de emprego.

• Procurou integrar os esforzos dos distintos axentes que, na cidade de Vigo, están directa o 

indirectamente relacionados coa inserción laboral da xente nova.

COFINANCIADORES

• Fondo Social Europeo.

• Concello de Vigo – Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego (antes Concellaría de 

Promoción Económica e Relacións coa Unión Europea).

• Xunta de Galicia – Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria.

• Caixanova.

• Consorcio Zona Franca.

• Fundación Pro-Vigo.

COLABORADORES

• Xunta de Galicia – Consellaría de Familia e Promoción do Emprego Muller e Xuventude.

• Consello Municipal da Xuventude.

• Centro de Formación Continuada do Profesorado (CEFOCOP).

• Asociacións empresariais (AJE e CEP).

• Organizacións sindicais (CCOO, UXT, CIG).



RESULTADOS

Principais accións                              Número    Beneficiarios/as

Entrevista ocupacional – orientación                             814

Cursos de habilidades sociais                    17              229

Cursos de formación ocupacional (1º Plan)         8 (1)           120

Cursos de formación ocupacional (2º Plan)         5 (2)            75

Cursos de formación ocupacional (Alternativa B)   2 (3)            13

Cursos de técnicas de busca de emprego            6               40

Grupos de busca                                                   32

Taller de ocio e tempo libre (Alternativa B)                      50

Axudas á contratación                                             31

Inserción no mercado de traballo                                 286

Beneficiarios/as totais do proxecto                              864

(1) Preimpresión de artes gráficas; Electricidade e mecánica do automóbil; Inxección, rebabado e 

restaurado de  volantes;  Instalador/a  de  sistemas  de  gas e  calefacción;  Multimedia-video dixital; 

Auxiliar electricista; Caixeiro/a de grandes superficies; Soldadura eléctrica con electrodo.

(2) Instalador/a de sistemas de calefacción e gas; Caixeiro/a de grandes superficies; Empregado/a de 

hipermercado (repoñedor/a e vendedor/a); Electricista e maquinista de confección de corsetería e 

baño.

(3) Restauración (cociña) ; Rehabilitación de interiores.


