
Bem-vindo à primeira Newsletter do projecto iGuide!
Estamos muito contentes por lhe falar sobre:
• A ideia por trás do projeto
• Os membros do nosso consórcio
• O primeiro Encontro Transnacional do 
 Projecto

O que queremos alcançar?
O iGuide fornece uma nova abordagem para o desenvolvimento 
do planeamento de carreiras como uma disciplina completa, com 
os resultados de aprendizagem a serem alcançados. Propõe uma 
mudança completa nas mentalidades prevalecentes em matéria de 
orientação profissional e propõe a modernização da oferta de orien-
tação profissional para reflectir a realidade do mercado europeu. 
O impacto do projecto será que os grupos-alvo façam escolhas de 
carreira melhores, mais informadas e mais adequadas. Ao mesmo 
tempo que fazem desenvolvimentos consideráveis ao seu conjunto 
de habilidades. Terão mais hipóteses de atingir os seus objectivos 
de carreira e estarão mais conscientes do que esperar num merca-
do de trabalho em rápida evolução. 
Este objectivo será alcançado através dos seguintes resultados:
1. Um Pacote de Ferramentas de Planeamento de Carreira  
 com 36 recursos organizados em níveis introdutórios e  
 avançados
2.  Um programa de introdução abrangente para educadores  
 de adultos, trabalhadores de orientação e oficiais de em 
 prego
3. Um conjunto de ambientes de tecnologia para apoiar o  
 envolvimento dos alunos com os recursos de planejamen 
 to de carreira.
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Guiar a sua própria carreira - A ideia 
por trás do projecto
Verifica-se uma lacuna considerável na prestação 
de orientação aos adultos, especialmente no que se 
refere à prestação de orientação aos trabalhadores, 
trabalhadores pouco qualificados e trabalhadores 
em empregos vulneráveis. A noção de um emprego 
para toda a vida ou de uma competência para toda a 
vida foi há muito relegada para a história no mercado 
de trabalho europeu, em rápida evolução, e muitos 
adultos que trabalham hoje em dia podem esperar 
várias mudanças na sua trajectória de carreira antes de 
se reformarem.
Tal como revelado pelo inquérito europeu sobre 
competências e emprego do Cedefop, 21% dos 
trabalhadores adultos na Europa consideram muito 
provável, e 27% moderadamente provável, que as suas 
competências fiquem desactualizadas a médio prazo. 
Este inquérito revelou igualmente que “aproximadamente 
43% dos trabalhadores adultos da UE experimentaram 
recentemente novas tecnologias no trabalho, como a 
introdução de máquinas e sistemas TIC”; e 
aproximadamente “sete em cada dez trabalhadores da 
UE necessitam de, pelo menos, competências digitais 
moderadas para fazer o seu trabalho”. Com base nestes 
resultados, compreendemos que a digitalização de 
empregos e tarefas é uma tendência emergente, e que a 
preparação dos trabalhadores adultos com as 
competências essenciais de que necessitam para gerir 
as suas carreiras no futuro é fundamental para a sua 
empregabilidade futura num panorama de carreiras em 
constante mudança. 
A orientação aumenta a confiança e capacita os 
indivíduos, bem como sensibiliza as pessoas para as 
oportunidades de aprendizagem, trabalho, cívicas e de 
lazer. Promove a empregabilidade e a adaptabilidade, 
ajudando as pessoas a tomar decisões claras sobre a 
entrada e a mobilidade no mercado de trabalho.
O iGuide visa apoiar os trabalhadores, os trabalhadores 
pouco qualificados e os que têm empregos vulneráveis 
a desenvolver as competências essenciais necessárias 
para planear e gerir os seus próprios percursos de 
progressão na carreira.
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O Consórcio
O projecto é desenvolvido por sete parceiros de sete países 
europeus:
•        INNEO (Polônia)
• 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 
especializações, que nos ajudam a desenvolver uma 
cooperação muito eficaz. As reuniões do projeto são agendadas 
regularmente para se manterem constantemente envolvidas no 
projeto e focadas nos nossos objetivos.

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
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Encontro na Virgínia, Irlanda

A seguir…
A reunião de lançamento no âmbito do projecto 
“iGuide - Guiding My Own Care” teve lugar na Virgínia 
(Irlanda) a 30 de Setembro de 2019. A reunião foi orga-
nizada pela Future in Perspective, o parceiro irlandês do 
projecto.

A reunião começou com um acolhimento e 
apresentações de parceiros. O coordenador 
apresentou o plano de desenvolvimento do projecto, 
incluindo o prazo de execução das tarefas e a divisão do 
trabalho entre os parceiros. Os parceiros 
discutiram as atividades, concentrando-se no primeiro 
resultado, Disseminação, Avaliação e Gestão de 
Projetos. Todos os parceiros elaboraram e aceitaram 
um plano claro e, no final da reunião, o parceiro irlandês 
emitiu certificados para os participantes. 

Durante os próximos meses, vamos:
• Continuar a trabalhar no IO1 - iGuide Career Planning  
 Toolkit cumprindo com os materiais de aprendizagem,  
 ensino e formação
• Continuar a trabalhar na IO2 - Programa de formação para  
 profissionais de orientação que consiste na aprendizagem,  
 ensino, materiais de formação, manual, manual e material  
 de orientação
• Reúne-se novamente em fevereiro de 2020 para discutir  
 os próximos passos do projeto 

1ª Reunião de Projectos 
Transnacionais na Irlanda
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