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Num mercado de trabalho cada vez mais imprevisível
e em constante mudança, surge um projeto inovador,
concebido para lhe proporcionar uma vantagem
competitiva! Aprenda mais sobre o ambiente de
trabalho do futuro e como adquirir as competências
necessárias para nele triunfar.

Sabia que, de acordo com o relatório do Fórum
Económico Mundial, “até 2022, nada menos do
que 54% de todos os colaboradores irão
necessitar de um aumento significativo das suas
qualificações”? Isto significa que é necessário
tomar medidas decisivas para preparar estas
mudanças. O nosso novo projeto “Future Skills
2022” procura exatamente alcançá-lo, munindo
os trabalhadores de informações valiosas acerca
de como adquirir novas competências.

Quais são as
competências
necessárias?

Pensamento Analítico e Inovador
Resolução de Problemas Complexos
Aprendizagem Ativa e Estratégias de
aprendizagem

Liderança e Influência Social
Inteligência Emocional
Análise de Sistemas e Avaliação
Criatividade, Originalidade, Iniciativa

Raciocínio e Resolução de problemas
Conceção de Tecnologia e
Programação
Pensamento crítico e análise

PRIMEIRA REUNIÃO
TRANSNACIONAL DE
PARCEIROS
Hemel Hempstead
20-21 janeiro de 2020
Parceiros de 6 países reuniram-se a fim debater ideias para
desenvolver este projeto inovador e alcançar os melhores resultados possíveis.
Um dos resultados deste projeto será a
realização de um conjunto de entrevistas
áudio com especialistas, tais como
professores, facilitadores, educadores e
formadores de adultos. No total, os parceiros
criarão 20 arquivos de áudio abrangendo as
competências exigidas e apresentadas no
relatório do Fórum Econômico Mundial.
Em primeiro lugar, iremos preparar as
diretrizes sobre a técnica da entrevista,
assegurando uma abordagem consistente e
metódica na realização desta etapa do
projeto.
Cada parceiro concentrar-se-á em duas
competências da lista e criará conteúdos na
sua língua materna, que serão
posteriormente traduzidos para inglês.

O próximo passo passará pela realização de
entrevistas em vídeo com empresários e
gestores de Recursos Humanos que
implementaram com sucesso as competências
em questão. Este conteúdo demonstrará como
o processo de requalificação de competências
se materializa na prática.
Por último, mas não menos importante, iremos
focar-nos na disponibilização de uma formação
presencial de 18 horas. Esta irá alicerçar a
sustentabilidade do projeto, uma vez que
iremos habilitar 14 formadores de toda a
Europa a utilizar as ferramentas criadas pelo
Consórcio. Em última instância, os formadores
serão capazes de empregar as metodologias de
coaching recém-adquiridas a fim de potenciar
o conhecimento e as qualificações dos
formandos adultos.

Este admirável projeto irá acrescentar muito
valor ao cenário educativo atual. Se estiver
interessado em desenvolvimento pessoal e
pretende tornar-se um ativo mais valioso no
mercado de trabalho, este projeto é
definitivamente algo que deve ter em conta!
O nosso Website e a nossa página de Facebook
já estão disponíveis, por isso não hesite em
visitá-los e aprender mais sobre o projeto!
www.fs2022.eu
www.facebook.com/FutureSkills2022/

Para mais informação, envie email para:
joaogoncalves@apsu.pt

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não
pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.
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