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O objetivo do projeto ENGAGE é o de realçar a importância de competências 

chave e soft skills nos adultos, visando a melhoria das suas perspetivas de emprego. 

DESCUBRA AS NOSSAS NOVIDADES MAIS 

RECENTES! 

O final do primeiro ano de projeto Engage foi pleno de trabalho árduo 

para lhe podermos disponibilizar a Plataforma Virtual para o 

Diagnóstico de Competências e a capacitação orientada para as 

competências do futuro, bem como o Portal de Correspondência que 

permite a interligação das 

competências com as 

necessidades do mercado de 

trabalho. 

A 2ª Reunião de Projeto que se 

realizou no Porto, a 4 e 5 de 

Junho, foi uma oportunidade 

para avaliar o estado de 

desenvolvimento do projeto e 

definir objetivos de trabalho para os meses seguintes. As sessões de 

trabalho resultaram na definição da metodologia de capacitação 

final. Para ir de encontro às competências exigidas pelo mercado, o 

projeto irá abarcar conteúdos em 8 áreas específicas orientadas 

para o futuro: 

- Criatividade 

- Pensamento Lógico 

- Observação e Percepção 

- Empatia e Inteligência Emocional 

- Mentalidade Inovadora 

- Abertura de Mentalidade 

- Trabalho de Equipa / Avaliação de Ideias 
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http://engage.erasmus.site/
https://www.facebook.com/engageerasmusproject
https://twitter.com/hashtag/engage_project?src=hash
https://twitter.com/search?q=#engage_project&src=typd
https://www.usv.ro/
https://www.usv.ro/
http://www.keaimsyrou.gr/
http://www.keaimsyrou.gr/
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http://www.uth.gr/en/index.php
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https://danmar-computers.com.pl/en/
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http://www.cosmic-innovations.eu/
http://www.cosmic-innovations.eu/
http://adaptromania.org/
http://adaptromania.org/
http://adaptromania.org/
http://adaptromania.org/
http://adaptromania.org/
http://adaptromania.org/
http://www.provincialivornosviluppo.it/
http://www.provincialivornosviluppo.it/
http://engage.erasmus.site
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 RESULTADOS DO PROJETO  

 

 

 

 

 

LTTA - Livorno

No seguimento de um período intenso de 

desenvolvimento de conteúdos, a equipa do projeto 

Engage reuniu-se em Livorno, entre os dias 15 e 19 de 

Outubro, para partilhar conhecimento e práticas e 

trabalhar na melhoria dos conteúdos formativos 

iniciais. A semana de trabalho marca o arranque de 

uma fase de teste interna do IO1, após a qual os 

resultados serão disponibilizados para teste pelos 

stakeholders do projeto.  

 

 

 

 

Durante o encontro houve a oportunidade para 

intercâmbio de práticas relacionadas com portais de 

correspondência através da apresentação do Portal de 

correspondência entre a procura e oferta de emprego 

da Região da Toscânia. Esta permitiu a obtenção de 

novos conhecimentos sobre as limitações especificas 

das soluções atuais e os desafios enfrentados pelo 

stakeholder. O envolvimento de representantes de 

stakeholders da Região da Toscânia na discussão sobre 

o desenvolvimento do portal de correspondência 

Engage permitiu a obtenção de importantes 

elementos práticos a serem incorporados no modelo 

final do Portal de Correspondência.

 

Plataforma Virtual 
para o diagnóstico e 

melhoria de 
competências do 

futuro 

Portal de 
Correspondência para 

interligação entre 
competências e 

necessidades do mercado 
de trabalho 

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ASPETOS? 

 A introdução das Soft Skills do futuro: o projeto irá identificar e contribuir para a melhoria de 

soft skills consideradas de maior importância no futuro. 

 Capacitação adaptável: o projeto irá traçar o perfil dos participantes para identificar lacunas nas 

soft skills e disponibilizar um percurso formativo personalizado baseado nas lacunas individuais 

Motivação de jovens 
adultos com baixas 

competências através 
de uma abordagem 

participativa 

CONTACTE-NOS! 
info@engage.erasmus.site 

Subscreva a nossa 
newsletter! 
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