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Bem-vindo à quarta newsletter do projeto GET THERE, financiado pelo Programa Erasmus+. O 
nosso objetivo é criar um projeto de primeira classe para o desenvolvimento de competências 
de empregabilidade, aplicável em toda a União Europeia.  www.getthereproject.eu  
 

 
Reunimo-nos em novembro de 2016, em 
Valladolid, Espanha, para a nossa terceira 
reunião de parceiros – ASDAN, ISQ, CARDET, 
IEKEP, INFODEF e Diagrama (Europeace 
Youth). 
 
Durante esta reunião, e agora que estamos a 
mais da metade dos dois anos de duração do 
projeto, finalizámos o nosso trabalho no Manual 
do Projeto, disponível tanto em inglês como em 
versões traduzidas. Como sempre, o nosso Web 
site www.getthereproject.eu tem notícias 
atualizadas incluindo o folheto do projeto e, o 
mais importante, o manual GET THERE, que 
está pronto a usar. Temos também usado o 
Twitter @get_there15 para promover o projeto 
junto de todos os nossos parceiros 
internacionais. 
 
Em 2017 esperamos formar parceiros externos 
nas nossas sessões de "Formação de 
formadores", bem como trabalhar diretamente 
com os beneficiários, utilizando os conteúdos 
disponíveis no manual. Divulgaremos também a 
nossa matriz de competências disponível para 
cada matéria, permitindo a plena compreensão 
dos níveis e resultados de aprendizagem, a fim 
de maximizar a entrega e o impacto do projeto  

 
GET THERE. Esta foi finalizada agora em língua 
inglesa, mas terá versões traduzidas disponíveis 
a partir do início de março de 2017, através do 
nosso site. 
 
Por fim, queremos partilhar o facto de termos 
recebido uma avaliação extremamente positiva 
por parte da Agência Nacional do Reino Unido 
relativamente ao relatório interino do nosso 
projeto, o que reflete os esforços e competências 
de todos os parceiros envolvidos. Esperamos 
fazer ainda melhor na segunda parte do projeto. 
 
Estamos também a aproximar-nos da nossa 
fabulosa e dinâmica Conferência Final, a ocorrer 
num dos principais centros de conferências em 
Londres, a 9 de junho de 2017. Se tiver interesse 
em participar, por favor envie um e-mail para 
adriansladdin@asdanteam.org.uk ou 
laida.quijano@diagrama.org para reservar um 
lugar. Mas depressa! Os lugares são 
estritamente limitados! 
 


