
Newsletter #3 

©GETTHERE2016 - Todos os pontos de vista  
aqui expressos são da exclusiva responsabilidade  
do autor, não podendo a União Europeia ser  
responsabilizada pelos mesmos 	    
	  

Um grande bem-haja a todos os nossos colegas depois do Verão. Estamos confiantes de que 
estarão bem descansados e prontos para continuar a acompanhar o projeto GET THERE. 
Podem encontrar diferentes traduções desta newsletter nas páginas nacionais do site 
www.getthereproject.eu 

Ao longo dos últimos meses temos estado muito 
dedicados ao nosso projeto, garantindo que o 
trabalho é feito em tempo útil de de forma 
minuciosa, para que possamos oferecer-lhe o 
melhor serviço possível. É por isso que estamos 
muito satisfeitos em anunciar a conclusão do 
manual Get There na versão em EN, um guia 
repleto de informações para oferecer o excelente 
programa em torno de Competências de 
Empregabilidade. Pode encontrá-lo no nosso site 
www.getthereproject.eu 
 

 
 
Conseguimos combinar os materiais do livro de 
Desenvolvimento de Competências de 
Empregabilidade do ASDAN com as atividades 
do programa de Mentoria da EuroPeace Youth 

para criar o manual de formação exclusivo para 
colegas tanto em países parceiros como em todo 
o mundo. 
 
O nosso manual abrange todas as áreas 
apontadas na nossa pesquisa inicial sobre as 
habilidades de empregabilidade como as mais 
necessárias e dedicamos um capítulo a cada 
uma delas, juntamente com orientações para o 
tutor, bem como instruções claras para os 
utilizadores finais. 
 
As competências abrangidas pelo manual são: 
• Trabalho de equipa 
• Comunicação 
• Autogestão 
• Resolução de problemas 
• Serviço ao cliente 
• Saúde e segurança 
• Direitos e responsabilidades 
• Explorar oportunidades de trabalho 

 
O manual intitulado "Manual de Competências 
de Empregabilidade para Educadores de 
Empregabilidade" oferece também os seguintes 
capítulos introdutórios: 
• Contexto 
• Informação sobre o projeto 
• Curriculum do projeto 
• Principais conclusões do GetThere 
• Parceiros do projeto 
• Objetivos deste manual 
 
Há também uma seção sobre "Orientações para 
o Tutor" junto com "Recursos Suplementares" e 
Quadro de Avaliação. Se estiver interessado em 
usar o Manual de Formação GET THERE, entre 
em contato conosco usando os detalhes de 
contato no folheto do projeto (disponível através 
do site Get There). 


