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1. Apresentação do projeto “Get There” 
 
Apesar da recuperação económica, os jovens na Europa continuam a deparar-se com elevados 
níveis de desemprego. Para fazer face a esta realidade, é necessário que programas de formação 
eficazes estejam acessíveis a todos os jovens, de forma a assegurar que estes adquiram as apti-
dões necessárias para se candidatarem a diferentes postos de trabalho na União Europeia. 
 
A Política da Juventude da Comissão Europeia (2014) sublinha a urgência da resolução do desem-
prego jovem. O desemprego jovem é também o primeiro tópico de discussão do Diálogo Estrutu-
rado entre governos, agências e organizações de juventude. Neste sentido, estão a ser tomadas 
diferentes iniciativas na União Europeia incluindo o apoio ao empreendedorismo jovem através 
de: (i) educação específica, (ii) acesso a financiamentos, (iii) tutoria e (iv) redes de apoio e estru-
turas que são a favor das competências para a empregabilidade jovem.  
 
Em todo este processo o Ensino e a Formação Profissional (EFP) desempenha um papel decisivo. 
O Comunicado de Bruges de 2010 (Bruges Comuniqué) defende que as organizações prestadoras 
de EFP devem ser estimuladas a cooperar a nível europeu. Nesse sentido, o projeto “Get There” 
irá dotar os prestadores de EFP com metodologias, ferramentas e competências com o intuito de 
os tornar nos futuros educadores para a empregabilidade (i.e., professores/formadores/profissio-
nais EFP) e desta maneira acelerar o desenvolvimento de competências para a empregabilidade 
de jovens desempregados. 
 
O projeto “Get There – Jorney to Employment” foi desenvolvido ao abrigo do programa Erasmus+ 
da União Europeia. O projeto procura abordar as questões do desemprego jovem e desenvolver 
melhores competências de empregabilidade para os jovens nos diferentes países da parceira do 
projeto bem como em toda a União Europeia. 
 
Fazendo uso de um modelo de currículo inovador, bem como de uma comprovada metodologia 
de aprendizagem, o projeto oferece aos jovens um programa eficaz para entrar na vida ativa. O 
modelo do currículo “Get There Employability” (Empregabilidade Get There) inclui: 
Metodologias e ferramentas inovadoras; 
Currículo focado no desenvolvimento de competências de empregabilidade desenvolvido pela 
ASDN (Award Scheme Development and Acrreditation Network), uma organização certificada o 
Reino Unido.  
Metodologia de tutoria de pares baseado no Mentoring Programme (Programa de Mentoria) da 
Diagrama (Europeace Youth), uma instituição sedeada no Reino Unido. 
 
O consórcio do projeto Get There integra seis parceiros de toda a Europa com experiência em 
projetos Europeus focados no desenvolvimento de competências para a empregabilidade. 
 

 

 

A ASDAN (Reino Unido) é uma instituição sem fins lucrativos e um 
organismo certificador que oferece programas e qualificações para 
o desenvolvimento de competências para a aprendizagem, para a 
empregabilidade e para a vida. 
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A Diagrama Foundation (Reino Unido) é uma instituição sem fins 
lucrativos focada na defesa e valorização dos Direitos Humanos. 
Tem como objetivo principal promover o desenvolvimento de cen-
tros, programas e investigações direcionados para a prevenção, 
tratamento e integração de pessoas com dificuldades sociais ou 
em risco social, especialmente crianças, famílias e jovens. 

 

 

O INFODEP (Espanha), Instituto para a Promoção do Desenvolvi-
mento e da Formação, foi fundado com o objetivo de prestar ser-
viços e desenvolver projetos para a promoção do Desenvolvi-
mento Local através da Educação e da Cultura. O INFODEP trabalha 
em parceria com escolas, centros de Emprego e Formação Profis-
sional, administração pública, organizações comunitárias e do se-
tor do voluntariado. Direciona a sua ação para a formação profis-
sional e educação de adultos, procurando ir ao encontro das ne-
cessidades locais. 

 

O ISQ (Portugal), Instituto de Soldadura e Qualidade, é uma enti-
dade privada e independente, sem fins lucrativos, fundada em 
1965, que presta apoio científico e tecnológico e promove a me-
lhoria contínua, a inovação e a segurança de pessoas e bens na in-
dústria e nos serviços. Presta também serviços de formação contí-
nua e tem representação a nível internacional com agências em 
mais de 40 países. 
 

 

O IEKEP (Grécia), Instituto de Formação e Orientação Profissional, 
fundado em 1990, é uma organização sem fins lucrativos, que atua 
na região da Ática como centro de formação profissional credenci-
ado. As suas principais atividades incluem: serviços de formação 
para profissionais de várias áreas bem como desempregados, co-
brindo uma ampla gama de setores como a construção, o ambi-
ente, as TIC, o turismo, a cultura, e competências básicas, etc. Pro-
move também atividades de investigação, sobretudo em orienta-
ção profissional em colaboração com Organizações Públicas, Orga-
nizações Europeias, Universidades, etc. 

 

 

O CARDET (Chipre) é uma organização, não governamental e sem 
fins lucrativos, de investigação e desenvolvimento com parceiros a 
nível mundial. É uma das principais instituições líder da região 
Euro-Mediterrânica para a investigação, avaliação e desenvolvi-
mento. A sua equipa está empenhada em oferecer a mais alta qua-
lidade em competências de investigação, desenvolvimento e opor-
tunidades de educação em prol da sociedade. 
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2. “You Can Get There Too!” Guide 
 
“You Can Get There Too!” é um documento orientador para a implementação dos resultados do 
projeto GET THERE. Este guia tem como base as experiências adquiridas pelos parceiros durante 
a implementação do projeto e as sugestões dadas pelos participantes das várias ações piloto e 
atividades de aprendizagem realizadas.  
 
Para a redação deste manual foi necessário cumprir as seguintes etapas: 
 
1) Formação piloto desenvolvida por cada parceiro para testar o Manual GET THERE e a Matriz de 
Competências. Cada parceiro escolheu um módulo do Manual para testar nas suas ações piloto, 
assegurando que as oito competências de empregabilidade selecionadas eram testadas. As ações 
piloto contaram com um número mínimo de 15 participantes. Foram desenvolvidos questionários 
de avaliação que foram depois entregues aos participantes para a recolha de comentários.  
 
2) Com base em toda a experiência e desenvolvimento do projeto, e mais concretamente com as 
experiências partilhadas nas formações piloto, foi elaborado este guia para promover a imple-
mentação do projeto GET THERE em organizações de outros países Europeus. O guia inclui dicas 
para a implementação do curso GET THERE, conselhos sobre como envolver os formandos e outras 
orientações relevantes para uma boa utilização dos materiais produzidos. 
 
Nos capítulos seguintes será feita uma descrição geral do Manual do Projeto, dos principais resul-
tados testados, das recomendações-chave e das lições aprendidas e recolhidas durante o desen-
volvimento e avaliação dos pilotos. Para concluir, foram também incluídas algumas considerações 
sobre a transferibilidade da abordagem GET THERE e da sua metodologia para outras organizações 
a nível nacional e europeu. 
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3. Descrição do manual “Get There” 
 
O objetivo do Manual “Get There” é o de dotar formadores/os educadores para a empregabili-
dade com metodologias, ferramentas e competências para responder ativamente às necessida-
des das pessoas com quem trabalham. Isto ajudará a melhorar o desenvolvimento pessoal, a 
empregabilidade e participação no mercado de trabalho Europeu.  
 
 Os objetivos do manual são: 
- Dotar os educadores para a empregabilidade com novos conhecimentos e competências para 
ajudar a população em idade ativa nos países que compõem a parceria do projeto.  
- Contribuir para melhorias na qualidade e inovação das organizações e sistemas de empregabili-
dade. 
- Incorporar atividades de aprendizagem inovadoras e metodologias de mentoria desenvolvidas 
pela ASDAN e a DIAGRAMA, instituições parceiras neste projeto. 
 
O Manual compreende um conjunto de quatro propostas: 
1) Atividades de competências de empregabilidade e recursos de mentoria que o formador pode 
utilizar com os formadores.  
2) Manual geral do tutor para uma preparação efetiva das sessões. 
3) Manual específico do tutor para a melhoria do desenvolvimento de competências. 
4) Recursos adicionais sob a forma de atividades adicionais, vídeos e ligações úteis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspeto da capa e conteúdos do Manual “Get There”. 
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Unidades de Empregabilidade incluídas no Manual do projeto:  
 

1. Trabalhar em equipa: trabalhar de forma 
colaborativa com um grupo de pessoas de 
forma a atingir um objetivo. 
 
2. Comunicação: ser capaz de se fazer enten-
der. 
 
3. Autogestão: relacionar interesses próprios, 
competências e qualidades com as funções de 
um trabalho específico.  
 
4. Resolução de problemas: encontrar solu-
ções para problemas. 
 
5. Assistência ao cliente: conhecer uma em-
presa, os seus produtos e serviços.  
  
6. Saúde e segurança: identificar potenciais as-
petos da segurança no trabalho. 
 
 

7. Direitos e responsabilidades: assegurar a adesão a regras e regulamentações relevantes. 
 
8. Explorar oportunidades de trabalho: identificar potenciais oportunidades de emprego. 
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Exemplos de atividades de aprendizagem do Manual “Get There”. 
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4. Descrição dos cursos piloto nacionais  
 
 

 Reino Unido Portugal Chipre Grécia Espanha Total 

      

SO
B

R
E 

A
 IN

ST
IT

U
IÇ

Ã
O

 

 
Organizações que participa-

ram nos pilotos 

ASDAM 
ISQ CARDET 

         IEKEP INFODEF  
7 

DIAGRAMA IASIS R. INCOLA 

 

Local 

Londres 
Lisboa 

(Oeiras) 
         Nicósia Atenas 

 

Valladolid 
 

7 
Londres / Kent 

 
Número de dias 

      2 Dias 
2 Dias 1 Dias 

7 Dias 
 

5 Dias  
23 

3 Dias 3 Dias 
 

SO
B

R
E 

O
S 

PA
R

TI
C

IP
A

N
TE

S Número de participantes 34 13 15 20 15 97 

 

Género 
Masculino 18 13 6 8 10 55 

Feminino 16 0 9 12 5 42 

 
Idade 

< 18 10 8 0 0 2 20 

18-25 19 5 12 18 12 67 

> 25 5 0 3 2 1 10 

 
 

 Reino Unido Portugal Chipre Grécia Espanha 

     

 SO
B

R
E 

O
S 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

 

 
 

Unidades de 

 Empregabilidade 

testadas 

1. Trabalhar em equipa      

2. Comunicação      

3. Autogestão      
4. Resolução de problemas      
5. Assistência ao cliente      
6. Saúde e Segurança      
7. Direitos e Responsabilidades      
8. Explorar oportunidades de trabalho      
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5. Recomendações e lições aprendidas  
 
ESPANHA 
A possibilidade de participar ativamente nas atividades revelou-se como um dos aspetos mais po-
sitivos da abordagem GET THERE. Ao contrário das aulas ou sessões de formação habituais, os 
formandos consideraram o formato utilizado, semelhante a um workshop, mais adequado ao de-
senvolvimento das suas próprias competências.  
 
As atividades propostas têm em conta o interesse dos participantes, as suas próprias experiências 
e necessidades, o que torna as sessões muito mais práticas e úteis. 
 
Os tutores e educadores deram bastante apoio, mostraram muito interesse nos temas e ajudaram 
os participantes durante todo o processo. Este envolvimento, por parte dos educadores, revelou 
ser altamente motivador para os jovens. 
 
- O participantes reconheceram também que foi muito bom e interessante participar na experi-
ência piloto juntamente com outros países. A dimensão internacional da formação é bastante mo-
tivadora para jovens de grupos desfavorecidos. 
 
Há uma necessidade adicional de mais recursos e mais atividades nestas áreas. A aquisição de 
competências e aptidões exige tempo para ser melhorada. Seria útil para as organizações, inte-
ressadas em implementar os produtos e a metodologia GET THERE, desenvolver as suas próprias 
atividades e recursos com base nos exemplos indicados no projeto seguindo a estrutura da Matriz. 
 
Em alguns casos, as atividades podem ser combinadas uma vez que podem ser consideradas con-
tinuações lógicas de atividades anteriores.  
 
A preparação de pequenas sessões de formação prévias para formadores revelou ser bastante útil 
para a implementação da abordagem GET THERE. As organizações que pretendem implementar 
este método devem preparar as suas equipas previamente.  
 
A fase piloto permitiu concluir que a incorporação desta nova abordagem é igualmente motiva-
dora para os estudantes, professores e instituições de formação. 
 
Recomenda-se, aos formadores, a planificação e organização de toda a informação e conteúdos 
que irão utilizar durante as atividades de formação. Uma vez que esta será necessária para ajudar 
os participantes a realizarem as diferentes atividades propostas.  
 
PORTUGAL 
A unidade de empregabilidade “Trabalhar em equipa” foi um sucesso e levou os participantes a 
refletir as suas próprias características e modos de agir. Aumentou também o entendimento de 
como podem ser melhores em equipa. 
 
No que diz respeito à unidade de empregabilidade “Resolução de problemas”, os formadores con-
sideraram que esta poderia ser mais dinâmica e apelativa tendo em conta o tipo de grupos (jovens 
em risco) com os quais os materiais foram testados, uma vez que é difícil mantê-los interessados 
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em atividades mais individuais e que impliquem o exercício da escrita. A exceção foi, sem dúvida, 
o “desafio do ovo”.  
 
Quanto à importância e interesse desta formação, é da nossa opinião que a mesma é crucial para 
o desenvolvimento de competências e preparação dos jovens para o mercado de trabalho inde-
pendentemente do país a que nos referimos. Esta questão é ainda mais relevante se considerar-
mos que se tratam de jovens em risco.   
 
Como em experiências anteriores com este tipo de grupo-alvo – jovens em risco – é de extrema 
importância trabalhar as suas competências de empregabilidade num formato de formação mais 
dinâmico e criativo, conjugando atividades individuais e de grupo, levando-os a refletir sobre os 
exercícios e, aos mesmo tempo, confrontando-os com os seus próprios comportamentos, desafi-
ando-os a melhorar.  
 
Uma visão geral sobre a avaliação das sessões piloto permite-nos confirmar o impacto que esta 
formação teve nos participantes. O facto de todos terem recomendado esta formação a outros é, 
à partida, um indicador do seu reconhecimento e importância.  
Uma situação inesperada que consideramos ser importante reportar está relacionada com o facto 
de algumas atividades do módulo “Trabalho em equipa” terem demorado mais tempo do que o 
previsto devido ao vocabulário utilizado. O formador teve de explicar o significado de grande parte 
dos termos e palavras. Podendo esta situação estar, mais uma vez, relacionada com o tipo de 
grupo com o qual foi testado o módulo. 
 
GRÉCIA 
Apesar das sessões de Formação para Formadores – TfT (Training for Trainers) – serem sobre todo 
o desenvolvimento do projeto GET THERE, a sessão piloto na Grécia focou principalmente o Mó-
dulo “4.2. Comunicação” e o Módulo “4.7. Direitos e Responsabilidades”. Todas as subunidades 
dos módulos foram implementadas durante as sessões dos formadores da IEKEP. 
 
Nestes pilotos tentamos implementar a abordagem metodológica da aprendizagem autodirigida, 
trabalhando a autoestima dos alunos ajudando-os ao mesmo tempo a tomar consciência das suas 
forças e fraqueza. Em todos os módulos os trabalhos de desafio consistiam precisamente na iden-
tificação das suas próprias competências, como uma necessidade básica, para assumirem respon-
sabilidades pelo desenvolvimento das suas próprias competências durante o curso. Para alcançar 
isso, tivemos de consciencializá-los sobre o significado de cada competência e ficou claro que nem 
sempre tinham uma ideia exata sobre o assunto.  
 
O IEKEP utilizou técnicas da formação e ensino não-formal. Cada sessão foi iniciada com exercícios 
de quebra-gelo e completados com avaliações formais e não formais. 
 
A apresentação dos temas do projeto foi feita com recurso ao Manual GET THERE e outros mate-
riais relevantes. Foram também utilizadas outras técnicas e exercícios como debates e dramatiza-
ções. Após a apresentação e exploração da parte da teoria, e uma vez entendida, seguiam-se ses-
sões práticas de aplicação com o objetivo de familiarizar o grupo para a importância das compe-
tências interpessoais.  
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REINO UNIDO 
DIAGRAMA 

Durante o desenvolvimento das sessões piloto, o principal ponto forte foi a utilização de Ativida-
des de Mentoria que ajudaram os alunos a refletir sobre as suas próprias experiências ligando-as 
aos objetivos das atividades. O envolvimento dos formadores e a sua disponibilidade para agir 
como modelos para os formandos foi também um fator positivo. Um dos aspetos mais desafiantes 
da formação foi manter o interesse dos formandos durante todas as atividades. Isto poderá estar 
relacionado com o facto de este não ser considerado um curso obrigatório. O formador tem de 
estar familiarizado com os materiais do Curso de Mentoria de forma a estar apto a ministrá-lo 
eficazmente. 
 
O perfil dos participantes variou entre jovens com menos de 18 anos (formandos e estudantes) e 
maiores de 25 anos (formandos e pessoas à procura de emprego). 
 
Constatou-se que esta formação pode ser facilmente incorporada no sistema do Reino Unido. Os 
especialistas que foram ouvidos, durante o processo de desenvolvimento das unidades, indicaram 
que existe uma real necessidade de formação em competências práticas e que o curso desenvol-
vido, para o projeto GET THERE, assenta exatamente no desenvolvimento de competências práti-
cas de empregabilidade. Além disso, permite aos formadores e professores trabalhar as suas com-
petências pessoais e impressões, o que também os ajuda a melhorar as suas práticas. 
 
Retiraram-se duas principais conclusões deste curso:  por um lado, os formadores têm de estudar 
e dedicar pelo menos uma hora a cada unidade para perceberem os objetivos teóricos e serem 
capazes de compreender as necessidades dos formandos em cada atividade. Por outro lado, é 
importante fazer uso das atividades de mentoria durante o curso de forma a manter os formandos 
envolvidos durante todo o processo. Os formadores têm de reservar tempo para adaptar as ativi-
dades às necessidades dos formandos, ao tamanho do grupo, à sua idade e capacidades. 
 
A maioria dos formandos disseram estar satisfeitos com o curso e com o que aprenderam durante 
as sessões. Deram uma avaliação positiva à forma como o curso foi ministrado, às atividades e ao 
envolvimento dos formadores durante todo o processo. Recomendamos a utilização de um estilo 
de ensino mais próximo, realizando as atividades de forma continuada, ativa e focada em algo 
concreto específico. As atividades exigem um grande envolvimento por parte dos formadores, 
dessa forma um modelo de curso expositivo poderá não ir ao encontro dos objetivos. Algumas das 
atividades poderão despoletar experiências muito pessoais, por esse motivo o formador deverá 
assegurar a construção de um relacionamento com os formandos e criar um ambiente seguro e 
de confiança a partir do qual todos aprendem. Também recomendamos que os formadores com-
pletem todas as atividades do curso de forma a retirarem deste o maior partido.  
 
ASDAN 

Um dos principais pontos fortes da formação foi o sucesso do módulo de “Autogestão” que pos-
sibilitou aos participantes a aprendizagem de novas dinâmicas, metodologias e experiências. O 
módulo de “Saúde e Segurança” foi um dos pontos fracos porque os participantes tinham à partida 
baixas expectativas relativamente ao tema, até mesmo antes do curso iniciar. 
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Para estes participantes os módulos sobre competências em entrevistas, escrita de currículos e 
cartas de apresentação teria sido adequado uma vez que muitos saíram da escolaridade obriga-
tória sem a formação adequada que os ajudaria a desenvolverem competências nessas áreas.  
 
Esta formação é extremamente importante no contexto nacional uma vez que a organização 
“Community Links” tem uma presença pan-londrina, cujo modelo e programa de formação em 
empregabilidade é replicado em outras zonas do país.  
 
Os resultados globais das avaliações das sessões piloto indicam que os módulos funcionam bem, 
mas precisam de ser ministrados por pessoas com experiência em lidar com jovens em risco e que 
estão desempregados. 
 
No geral, as sessões piloto foram um sucesso a este nível e poderão funcionar com participantes 
de outras idades. Os parceiros da Community Links ficaram satisfeitos com as sessões e realçaram 
a importância de terem ministrado essas sessões. 
 
Uma das lições aprendidas foi a de utilizar menos as atividades que fazem bastante uso do papel 
com o material de apoio. 
 
Para a implementação dos cursos em outras organizações, e até mesmo em outros países Euro-
peus, devem ser tidas em conta as seguintes recomendações:  
- Recorrer a formadores experientes e que já trabalharam nestas áreas anteriormente. 
- Utilizar atividades mais práticas e sessões mais interativas. 
- Imprimir o Manual para o ter sempre “à mão”. 
 
CHIPRE 
A experiência global do curso foi positiva. Os participantes mostraram um grande entusiasmo re-
lativamente aos dois módulos que foram abordados: “Resolução de problemas” e “Comunicação”. 
Enquanto mediadores consideramos que o curso poderia ser consideravelmente reforçado com 
um maior destaque no módulo de “Autogestão” (i.e., estabelecimento de objetivos, motivação, 
planos de ação). 
 
Considerando que os participantes vêm de contextos diferentes (estudantes universitários, em-
pregados, desempregados) foi necessário garantir uma estrutura e conceitos o mais diversificado 
e amplo possível. Isto foi feito para garantir que todos os métodos de ensino e contextos educati-
vos fossem cobertos.  
 
De acordo com os participantes existe uma grande necessidade de cursos que visam as compe-
tências para a empregabilidade. Estes pilotos nacionais proporcionaram aos jovens a oportuni-
dade de receber formação profissional que é necessária atualmente num mercado de trabalho 
altamente competitivo. O curso teve boa aceitação e os inquiridos demonstraram um alto envol-
vimento com as atividades.  
 
A nível nacional, no campo do desenvolvimento profissional está-se ainda numa fase inicial. Por 
esse motivo o curso GET THERE visa colmatar essa lacuna. Atendendo à realidade no Chipre, é 
necessária uma orientação mais específica das organizações para este tipo de formação. Apesar 
do nosso grupo-alvo ser jovens de diferentes contextos (desempregados, empregados, estudantes 
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universitários) seria aconselhável direcionar esta formação para outras categorias de grupos jo-
vens, por exemplo grupos de jovens vulneráveis, grupos de minorias. 
 
Outra recomendação é a de que os cursos sejam ministrados noutros países da Europa (além dos 
países representados na parceira do projeto) de forma a avaliar a aplicabilidade dos materiais do 
projeto GET THERE a uma maior escala cultural.  
 

6. Considerações finais  
 
As sessões de formação piloto demonstraram que a metodologia e os materiais GET THERE são 
um sucesso. A metodologia e os conteúdos são muito flexíveis e facilmente adaptáveis a diferen-
tes contextos de formação, abordagens e grupos-alvo. 
 
A incorporação destas metodologias nas atividades de formação das organizações poderá ter um 
efeito muito positivo nos fatores-chave e grupos-alvo do projeto. Formadores, professores e pro-
fissionais da EFP serão dotados de conceitos e ferramentas para preparar jovens a adquirir me-
lhores competências de empregabilidade e a aumentar as suas oportunidades de trabalho. Os 
jovens desempregados terão acesso a sessões de formação especificamente concebidas para 
torná-los capazes, a motivá-los nos seus processos de aprendizagem e a melhorar as suas compe-
tências para a empregabilidade. Com os materiais GET THERE as instituições de formação profis-
sional terão informação para contribuir para a melhoria na qualidade e inovação das suas organi-
zações e sistemas. 
 
Acreditamos que este manual irá ajudar outras instituições de formação profissional a um nível 
Europeu a promover a implementação de ações de formação para o desenvolvimento de compe-
tências de empregabilidade para jovens desempregados com base numa metodologia inovadora. 
 


