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Estimado leitor,
Esta é a primeira newsletter do projeto STRENGh - Fortalecimento das competências
socioemocionais dos profissionais de orientação e conselheiros de carreira. Com a nossa newsletter,
gostaríamos de informá-lo sobre os objetivos, o progresso e os resultados do nosso projeto.
Esperamos que aprecie estas notícias. Por favor, deixe-nos saber o que pensa!
Com o objetivo de melhorar as competências de inteligência social dos conselheiros de carreira, o
projeto STRENGTh, apoiado pelo programa Erasmus +, envolve parceiros na Roménia, Grécia,
Finlândia, Alemanha, Holanda, Itália e Portugal. O projeto começou em a 1 de setembro de 2019 e
irá decorrer durante os próximos dois anos.
A orientação ao longo da vida é cada vez mais considerada essencial para ajudar as pessoas a
moldar e a gerir as suas carreiras ao longo da vida. Portanto, a preparação destes profissionais de
empregabilidade para lidar efetivamente com questões altamente exigentes do mercado de trabalho
é considerada vital para fornecer bons serviços de carreira.
Além disso, as competências sociais e emocionais são habilidades substanciais que permitem aos
profissionais enfrentar desafios complexos de maneira eficaz, de maneira recetiva às circunstâncias
individuais e demonstrando empatia com todos os membros da sociedade, independentemente do
seu género, nacionalidade, nível educacional, etc. Como resultado, o STRENGTh diz respeito à
capacidade destes profissionais de promover a inclusão social dos seus clientes.
Os principais objetivos do projeto são:
1. Identificar boas práticas baseadas em pesquisa para a formação de competências
socioemocionais nos profissionais de orientação e conselheiros de carreira;
2. Mapear a procura por formação relevante nos países parceiros;
3. Desenvolver e testar abordagens e materiais educacionais inovadores, incluindo um teste de
auto-avaliação;
4. Construir uma plataforma on-line para partilhar abertamente os nossos recursos educacionais
inovadores em vários idiomas. Como tal, o STRENGTh foi projetado para conselheiros de
carreira e profissionais de orientação, mas também é destinado a instituições de ensino e
formação, decisores políticos, partes interessadas públicas e privadas que lidam com orientação
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profissional, bem como todos os potenciais cidadãos europeus que possam beneficiar de
serviços profissionais de aconselhamento e orientação de qualidade.

PRIMEIRA REUNIÃO DO STRENGTH REALIZADA
NA ALEMANHA
A Alemanha foi o palco para a primeira Reunião Transnacional do projeto
Na nossa primeira reunião, em dezembro de 2019, os objetivos, atividades e parcerias estratégicas
do projeto foram definidos, tal como o plano do projeto (ações, resultados intelectuais, plano de
trabalho, papéis e tarefas).
O projeto STRENGTh irá
fornecer soluções concretas
para

formar

uma

nova

geração de profissionais de
orientação profissional com
consciência social. Durante o
projeto,

serão

realizadas

pesquisas e análises sobre:
a definição e os fatores
envolvidos na inteligência social; a exploração de metodologias de formação que podem ser
adaptadas aos profissionais e o desenvolvimento de métodos e ferramentas inovadoras que
permitam aos profissionais de orientação e conselheiros de carreira serem mais eficazes melhorando
as suas habilidades socioemocionais. Também haverá um teste do programa de aprendizagem entre
profissionais nos diferentes países, a fim de ajudá-los e a melhorar as suas habilidades de inteligência
socioemocional.

Até breve!

CONSÓRCIO DO PROJETO
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