
Bem-vindo à segunda Newsletter do Projeto iGUIDE!
Temos o prazer de te dar a conhecer:
• O Desenvolvimento do projeto até à data
• A nossa segunda Reunião Transnacional do 
projeto
• Os nossos próximos passos!

Recursos de Gestão da Carreira
Os parceiros estão a produzir um Toolkit de Planeamento de 
Carreira, que visa desenvolver as competências de 
planeamento de carreira de adultos para que estes possam 
planear e gerir as suas carreiras com sucesso. O toolkit 
incluirá 36 recursos de 3 áreas essenciais: aptidões para 
a preparação para o emprego, aptidões para a procura de 
emprego, e aptidões para a retenção de emprego. O toolkit irá 
fornecer um conjunto completo de recursos que abordará a 
questão da digitalização numa perspetiva holística.

O protótipo dos recursos apresentados na segunda reunião 
constituiu uma combinação de animação e vídeo. Abordaram 
tópicos para a retenção do emprego, tais como “ Aceitar a 
Mudança” e “Inteligência Emocional”. O consórcio de parceiros 
concordou que os recursos correspondiam às necessidades do 
público-alvo, tendo um feedback bastante positivo. Os parceiros 
assumiram o compromisso de desenvolver mais 4 recursos até 
ao final de Agosto de 2020. Quando disponíveis, estes 
recursos serão publicados na plataforma de e-learning, 
disponível através do website do projeto http://iguideproject.eu

Para além do Toolkit de Recursos de Planeamento de 
Carreira do iGUIDE, os parceiros desenvolverão um Programa 
de Formação em Serviço para Profissionais de Orientação. 
Este programa de indução de 40 horas irá introduzir os novos 
recursos de planeamento de carreira desenvolvidos bem como 
explicar como podem ser integrados no quotidiano profissional. 
Este Programa de Indução fornecerá ainda materiais de 
aprendizagem atuais sobre as tendências emergentes no 
mercado de trabalho europeu, garantindo que os profissionais 
conheçam estas tendências, e sejam capazes de fornecer 
orientações precisas ao seu público-alvo.
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Guiar a sua própria carreira - A ideia 
por trás do projecto
O Projeto iGUIDE é financiado pelo programa 
Erasmus+, que visa colmatar a disparidade na 
prestação de serviços de orientação profissional para 
adultos, especialmente no que se refere à orientação 
de profissionais, trabalhadores com baixas 
qualificações e com empregos vulneráveis. O 
consórcio de parceiros iGUIDE considera que o 
conceito de um emprego ou qualificação para toda 
a vida já pertence ao passado, num mercado de tra-
balho europeu em rápida evolução. 

Compreendemos que a digitalização dos postos 
de trabalho é uma tendência emergente e que a 
preparação da mão-de-obra com as competências 
necessárias para gerirem as suas carreiras no futuro 
é fundamental. Atualmente, no 9º mês, o 
desenvolvimento do projeto iGUIDE prossegue a bom 
ritmo. O consórcio de organizações de toda a Europa 
reuniu-se para a segunda reunião do projeto em 10 de 
fevereiro de 2020 em Opava, República Checa. 

Bem-vindo iGuide

Quem faz parte do projeto iGUIDE...
O Consórcio iGUIDE é composto por 7 parceiros da Polónia, 
República Checa, Irlanda, Chipre, Portugal, Roménia e Hungria.
• INNEO (Poland)
• REINTEGRA (Czech Republic)
• Future in Perspective Limited (Ireland)
• CARDET (Cyprus)
• Rightchallenge (Portugal)
• ADES (Romania)
• EMINA (Hungary)

Se quiseres juntar-te a um dos nossos parceiros nacionais, ou 
se fores um profissional de educação e orientação de adultos 
interessado em conhecer melhor o iGUIDE, por favor visita o 
nosso website: http://iguideproject.eu 
e segue-nos na nossa página do Facebook: 
https://www.facebook.com/iGuideProject/

“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.”

O que se segue…
• O Toolkit de Recursos de Planeamento de Carreira 
do iGUIDE estará completo em Novembro de 2020
• O Programa de Formação em Serviço para 
Profissionais de Orientação Profissional será testado com 
grupos de controlo locais em Setembro de 2020
• Um evento de formação será realizado na Polónia, 
para os profissionais da educação de adultos e orientação 
profissional de cada país do consórcio, em Dezembro de 
2020.


