
1 milhão 
de oportunidades
para transformar
uma geração



DESAFIOS DA MAIOR GERAÇÃO DE JOVENS DO BRASIL
Adolescentes e jovens são os mais afetados pela violação de direitos e falta de oportunidades  

23%
DO TOTAL 
DA POPULAÇÃO

48.408.993
ENTRE 10-24 ANOS

23%
Não estuda, nem 

trabalha

6 MILHÕES
Tem dois ou mais anos de 

atraso escolar 

5.1 MILHÕES 
Não participaram nenhuma 

atividade escolar na pandemia 27 MILHÕES
São vítimas de privações de direitos 

como moradia, alimentação e 
saneamento

4 EM CADA 10
Meninos que morrem 

são vítimas de homicídio 
Os MAIS AFETADOS são os MAIS VULNERÁVEIS como
pretos, pardos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos,
migrantes, jovens e adolescentes com deficiência, LGBTQIA+,
egressos do sistema socioeducativo e moradores de
periferias urbanas e zonas rurais.
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1 em 5
Casas não têm 

acesso à internet

1,5 MILHÃO
Fora da escola 7 MILHÕES

Estão na linha da pobreza e 
dependem de programas sociais
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Coletivo de organizações das nações unidas, 
governos, setor privado e da sociedade civil 
engajados em criar oportunidades de educação 
de qualidade, conectividade, formação de 
competências digitais e participação cidadã, 
capacitação profissional, aprendiz, estágio e 
emprego para adolescentes e jovens (14 a 24 
anos) em situação de vulnerabilidade.

O que é? Objetivo
Gerar 1 milhão de 
oportunidades para 
adolescentes e jovens 
em situação de 
vulnerabilidade em 2 anos.



No Brasil, o Gen-U é impulsionado pela
iniciativa 1 Milhão de Oportunidades

=



Promovendo a formação em 
habilidades e competências de 
transferência do mundo escolar 
para o mundo do trabalho e 
fomentar a cultura empreendedora 
e o protagonismo jovem. 

EMPREENDEDORISMO E 
PROTAGONISMO JOVEM 

Criando vagas de aprendiz, estágio e 
emprego formal com foco em 
jovens e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade e garantindo que 
eles possam se desenvolver e ter 
aprendizados significativos.

ACESSO AO 
TRABALHO DECENTE

Disponibilizando meios de conexão 
e acesso à tecnologias; 

Ofertando oportunidades de 
formação técnica e profissional em 
competências digitais para jovens e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade. 

CONECTIVIDADE E 
APRENDIZAGEM DIGITAL

Apoiando a busca ativa de 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade que estão fora da 
escola; 

Promovendo propostas curriculares 
nos estados e municípios que 
contemplem o desenvolvimento de 
competências, incluindo digitais e 
para o mundo do trabalho. 

ACESSO À EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE

COMO FAREMOS JUNTOS?
Para que a maior geração de jovens da história realize seus projetos de vida



RESULTADOS 

6,2 MILHÕES 
DE JOVENS 

ATINGIDOS PELA 
INICIATIVA

85 
PARCEIROS

ENTRE EMPRESAS, 
GOVERNOS E 

ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS

40,000
OPORTUNIDADES 
CRIADAS EM SEIS 

MESES

4,200
JOVENS 

EMBAIXADORES EM 
TODO PAÍS



Instituições
Representadas 
no Comitê

QUEM ESTÁ CONOSCO



QUEM ESTÁ CONOSCO



QUEM ESTÁ CONOSCO



PLATAFORMA DIGITAL 
COMO HUB DA INICIATIVA

Acesse: 1mio.com.br

1 milhão 
de oportunidades
para transformar
uma geração
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COMPROMISSO DA 
SOCIEDADE CIVIL

Apoiar a mobilização de adolescentes 
e jovens em situação de vulnerabilidade 
no seu território. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), trabalho 

decente é aquele produtivo e de qualidade, em condições de 

liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas, sendo 

considerado condição fundamental para a superação da pobreza, a 

redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade 

democrática e o desenvolvimento sustentável.

Fomentar a pauta do trabalho decente 
e da inclusão produtiva de jovens no 
mundo do trabalho. 

Acesse o processo de Adesão

Oferecer formação em competências 
para a vida, digitais e para o mundo do 
trabalho. 
Realizar parcerias com setor privado, 
governo e Nações Unidas nos territórios 
em que atuam. 



MANIFESTO 1MiO



@genunlimited        @1mioportunidades


