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Bem-vindo à quinta newsletter do projeto GET THERE, financiado pelo programa Erasmus+. O 
nosso objetivo foi o de criar um projeto de primeira classe para o desenvolvimento de 
competências de empregabilidade, aplicável em toda a União Europeia. Reunimo-nos 
recentemente em Londres para a nossa quarta e última reunião de parceria. 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  

Por ocasião deste nosso encontro, realizou-se a 
Conferência Final GET THERE, onde foram 
apresentados, na “Europe House” (Casa da 
Europa), os principais resultados do projeto.   
 
Durante o ano de 2017 formámos parceiros 
externos nas nossas sessões de formação de 
formadores e trabalhámos diretamente com os 
nossos beneficiários, fazendo uso dos conteúdos 
disponibilizados no manual do projeto. 
Concluímos também a Matriz de Competências, 
disponível para cada uma das áreas cobertas do 
projeto, que permitirá entender os níveis e 
resultados de aprendizagem previstos de forma 
a maximizar o potencial da formação GET 
THERE. A matriz está disponível no site do 
projeto, em inglês e nas diferentes línguas da 
parceria. Haverá também espaço para o registo 
de comentários a todas as atividades 
desenvolvidas por cada um dos parceiros.  
 
Para concluir, estamos a preparar o relatório 
final do projeto, a enviar à Agência Nacional, que 
irá refletir todos os esforços e compromissos 
feitos por todos os parceiros envolvidos neste 
projeto. A Agência Nacional ficou bastante 
satisfeita com todo o trabalho desenvolvido, bem 
como com o bom desenvolvimento do projeto. 
Esperamos que o relatório final receba a mesma 
aprovação e que o legado do projeto perdure.  
 
Como sempre, o nosso site tem sempre todas as 
notícias atualizadas, incluindo o desdobrável do 
projeto e, o mais importante, o Manual do 
Projeto que está pronto a ser utilizado. Estamos 
também a promover o projeto, com os nossos 
parceiros internacionais, na nossa conta no 
Twitter. Para mais informações, entre em 
contacto através do ponto de contacto mais 
perto de si. 
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