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Primeira Reunião 

Transnacional em Hemel 

Hempstead, Reino Unido 

Nos dias 13 e 14 de Novembro 

decorreu a primeira reunião da 

parceria Top10 em Hemel 

Hempstead no Reino Unido. Na 

reunião estiveram presentes 

representantes do Reino Unido, 

Espanha, Polónia, Portugal, 

Irlanda e Letónia. Todos os 

parceiros contribuíram para a 

reunião, cujos resultados foram 

a definição das tarefas a 

serem cumpridas nos próximos 

6 meses do projeto. A data da 

próxima reunião é em Abril de 

2018. 

 

 

 

 

O mundo está a evoluir, e o 

modo como trabalhamos ou 

procuramos um novo 

emprego também. A crise 

económica recente e a 

revolução tecnológica 

contínua requerem que os 

trabalhadores desenvolvam 

novas ferramentas e novas 

capacidades. Estratégias e 

capacidades anteriores já 

não são suficientes para fazer 

face às situações em que as 

competências assumiram 

maior importância do que a 

inteligência e o conhecimento. 

Tal tem afetado o Mercado de 

trabalho e prevê-se que 

continue a afetar. Obviamente 

isto tem afetado o mundo do 

trabalho, independentemente 

da área a que nos estejamos a 

referir.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT TOP 10 SKILLS 2020  

Resolução de problemas complexos, 

Pensamento Crítico, Criatividade, 

Gestão de pessoas, Articulação com 

outros, Inteligência Emocional, Tomada 

de decisões, Orientação para o serviço, 

Negociação, Flexibilidade Cognitiva 

 

TOP 10 SKILLS 2020  

Objetivos 

O objetivo geral do consórcio é consciencializar para 

a importância de capacidades como a Inteligência 

Emocional no atual ambiente económico e mundo 

global. 

Este projeto tem como objetivo 

preparar os trabalhadores 

Europeus para o mercado de 

trabalho de 2020 e após, ao 

motivá-los a adquirirem novas 

competências – recomendadas 

pelo Fórum Económico Mundial 

(WEF) – com uma abordagem 

inovadora. Será especialmente 

focado em grupos tais como 

desempregados de longa 

duração ou adultos com baixas 

qualificações, ajudando-os a 

incorporar estas competências 

nas suas vidas diárias ao 

melhorarem o potencial de 

empregabilidade e 

adaptabilidade a novos 

contextos de trabalho. 

O projeto irá ter como alvo 

trabalhadores e formadores, 

dando ênfase à importância da 

comunicação como meio de 

aumentar o nível e qualidade da 

empregabilidade; o reforço da  

 

Agora mais do que nunca, o conhecimento que se tem não é tão importante 

como o que se faz com ele, como se partilha, como se trabalha em equipa e 

o impacto que isso tem nos clientes… 

 

 

http://www.topten2020.eu/ 

https://www.facebook.com/toptenskills2020 
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estabilidade no 

emprego e, por último, o 

aumento da 

produtividade. 


