
Bem-vindo à terceira Newsletter do projeto iGUIDE!
Iremos abordar:

• O desenvolvimento do projeto até à data
• iGUIDE e o COVID
• Próximos passos

A Nova Normalidadet
O projeto encontra-se atualmente 12º mês de existência. Como 
qualquer sector, o projeto iGuide e o seu desenvolvimento tem 
sido dificultado pela COVID19. No entanto, os parceiros tiveram 
de se adaptar a esta nova realidade. Tem sido um desafio, 
porém as organizações do consórcio beneficiam de uma ampla 
experiência na criação de recursos educativos à distância. 
Afinal, uma Parceria Estratégica Erasmus+ tem a vertente do 
trabalho à distância através de diversas línguas e culturas. Os 
parceiros tiveram de cancelar uma reunião presencial no Porto, 
sendo realizada online. Esta foi uma reunião frutífera pois foram 
discutidos detalhadamente os próximos passos do projeto. 

Atualmente, é improvável que os parceiros possam se reúnam 
daqui 6 meses para implementar o evento de formação 
transnacional na Polónia, mas há sempre esperança. Na 
impossibilidade da provisão da formação presencialmente, os 
parceiros irão realizá-la online. 

Os recursos produzidos até ao momento têm sido positivamente 
recebidos pelos stakeholders locais. Os parceiros estão 
confiantes que os materiais criados serão uma mais-valia na 
área da gestão da carreira – num mundo onde as carreiras 
estão constantemente em mudança. 
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Recursos de Gestão de Carreira
Os parceiros têm o prazer de anunciar que, após 
vários meses e muito trabalho árduo, todos os 36 
Recursos de Gestão de Carreira foram finalizados e 
produzidos em inglês. Este toolkit inclui 12 tópicos 
para três áreas centrais:

• Competências de preparação para o emprego
• Competências de procura de emprego
• Competências para a retenção do emprego

Os recursos do toolkit são constituídos por vídeos, 
fichas técnicas e guias. Agora, mais do que nunca, os 
recursos como os criados pelos parceiros iGuide são 
realmente valiosos - e os parceiros estão confiantes 
de que serão bem implementados em todos os países 
do consórcio.
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Quem são os parceiros?
O projeto é desenvolvido por sete parceiros de sete países 
Europeus:
• REINTEGRA (República Checa)
• Future in Perspective Limited (Irlanda)
• CARDET (Chipre)
• Rightchallenge (Portugal)
• Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala (Roménia)
• EMINA (Hungria)
As organizações têm diferentes tamanhos, características e 
especialidades, o que nos ajuda a desenvolver uma cooperação 
bastante eficaz. As reuniões do projeto são programadas 
regularmente de modo a mantermo-nos constantemente 
envolvidos no projeto e focados nos nossos objetivos.

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, refletindo 
apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da 
informação nela contida.
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Programa de Formação
O Programa de Formação encontra-se na fase final 
de desenvolvimento. Será composto por 40 horas de 
material e visa introduzir os 36 recursos do toolkit. O 
Programa também fornecerá informação sobre 
recursos inovadores para auxiliar os públicos-alvo a 
iniciar ou gerir a carreira. O Programa de Formação é 
uma ferramenta vital para ter acesso às novas reali-
dades educativas.  

Portal de E Learning
Os parceiros estão atualmente em plena criação do 
Portal E Learning, de forma a alocar os produtos 
intelectuais criados. Os objetivos do portal é 
proporcionar aos educadores um ambiente de 
aprendizagem dinâmico, que lhes permitam 
monitorizar o desempenho dos seus públicos-alvo. 
Também apoiará os educadores e aprendentes a 
desenvolver as suas competências tecnológicas e 
a partilhar ideias, colaborando com os colegas e 
homólogos nos 7 países parceiros. 


