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O objetivo do projeto ENGAGE é evidenciar a importância das competências 

chave e das competências pessoais (soft skills), junto dos adultos, visando a 

melhoria das suas oportunidades de empregabilidade. 
 

 

DESCUBRA AS NOSSAS ÚLTIMAS NOVIDADES! 
 
Desde outubro passado, muito 

trabalho foi dedicado ao desenvolvimento 

do projeto ENGAGE para lhe 

disponibilizarmos a Plataforma Virtual para o 

Diagnóstico de Competências e a formação 

sobre as competências de futuro, bem como 

o Portal de Compatibilidade para a 

interligação entre competências e 

necessidades do mercado de trabalho.  

Neste momento, os parceiros encontram-se 

a trabalhar na conclusão das 

traduções para a Plataforma 

Virtual e, no decurso das 

próximas semanas, cada parceiro 

será responsável por avaliar a 

plataforma junto de jovens adultos e 

empregadores.  

Além deste trabalho, realizou-se, nos dias 9 

e 10 de abril, em Rzeszow, Polónia, a 3ª 

reunião de projeto, tendo sido uma 

excelente oportunidade para a discussão do 

atual desenvolvimento e definição das 

próximas tarefas e objetivos do projeto.  
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3ª Reunião de Projeto em Rzeszow 
 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A 3ª reunião de projeto, acolhida pelo parceiro DANMAR Computers, da Polónia, centrou-se na 
preparação da parceria para a fase piloto da Plataforma Virtual e na preparação de um plano 
detalhado para esta fase. Durante a reunião houve oportunidade para a revisão final da 
Plataforma Virtual e do Portal de Compatibilidade e discussão meticulosa de cada conteúdo. A 
parceria concordou unanimemente com a estrutura final da componente de oferta de emprego 
inserida no Portal de Compatibilidade, que irá incluir: identificação do cargo, nome da empresa, 
setor de atividade, local de trabalho, salário, discrição da função e competências pessoais 
associadas. 

Relativamente à ação piloto da plataforma, cada parceiro irá testar a plataforma com 30 jovens 
adultos e 10 empregadores. Foi, ainda, discutido um plano detalhado dos eventos 
multiplicadores, cujo principal objetivo é a promoção e disseminação dos resultados 
desenvolvidos, bem como assegurar a sua exploração.  

Os eventos multiplicadores irão decorrer em cada país da parceria e para os quais serão 
convidados representantes de organizações 
vocacionadas para a formação de adultos e 
organizações vocacionadas para o trabalho 
com jovens adultos com baixas competências, 
empregadores e autoridades locais. Durante a 
reunião foram ainda discutidos aspetos 
relacionados com a gestão do projeto e divisão 
de tarefas, ações de disseminação e planos de 
avaliação. 

Contate-nos! 
info@engage.erasmus.site  

Subscreva a nossa newsletter! 
 

 

Aumentar as competências 
pessoais dos jovens adultos 

necessárias à sua futura 
empregabilidade. 

 
Correspondência de 

competências pessoais com a 
procura dos empregadores. 

 

Reforçar o posicionamento dos 
jovens adultos no mercado de 

trabalho e aumentar a sua 
auto-estima. 

 

Resultados esperados da Plataforma Virtual e do Portal de Compatibilidade 
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