
Formação e desenvolvimento de 
competências

Em dezembro viajámos até à Eslovénia. Felizmente voltamos a poder viajar e a reunir-
mo-nos presencialmente. Fomos muito bem recebidos pelo nosso parceiro esloveno. Devido 
à pandemia de COVID-19, já não nos encontrávamos presencialmente há algum tempo. 
Por essa razão, poderia ter sido um pouco estranho, mas a atmosfera entre todos foi muito 
boa desde o início, sentimo-nos quase como uma família. Todos os parceiros foram fazendo 
vários comentários construtivos durante os dias desta formação. O ambiente foi sempre 
muito positivo e todos mostraram grande paixão e entusiasmo no desenvolvimento dos 
nossos jovens.

Houve sempre um grande foco durante a formação e manti-
vemos sempre uma visão clara relativamente aos nossos 
objetivos. Uma das nossas motivações é:

“Nós na Skillability achamos que é importante que todos 
encontrar o seu talento e desenvolvê-lo.” Muitas vezes 
podes fazer mais do que pensas e ter muitos talentos 
que ainda não sabes. É por isso que para além do 
Marketplace que temos no nosso website, também 
organizamos projetos.”

Esta formação foi feita em dezembro do ano 
passado e nela descobrimos e desenvolvemos 
os nossos talentos em grupo. Realizamos ati-
vidades individuais e em grupo, como se pode 
ver nas fotos. Nesta newsletter iremos falar dos 
avanços que fizemos no último período. Iremos 
dar muita informação em nome de toda a equipa da 
Skillability. 
Abaixo poderão ler mais sobre os desenvolvimentos feitos 
durante o nosso último encontro de parceiros.

        Di seguito potete leggere gli sviluppi del nostro incontro di progetto.
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Metodologia
Agora que estamos a fazer 1 ano desde que começámos a trabalhar no projeto Skillability, 
aproximamo-nos de novos objetivos. Ao longo dos últimos meses, uma das nossas equipas trabal-
hou bastante na criação e desenvolvimento de uma metodologia que nos permitisse ter uma abor-
dagem consistente quando falássemos com as pessoas com talentos, de forma a que conseguísse-
mos mais facilmente perceber as suas necessidades.  

O objetivo principal é identificar e entender as competências e os talentos destas
pessoas e oferecer os melhores serviços de apoio e formação relevante para cada uma delas. Desta 
forma, 
elas poderão sentir-se confortáveis em juntarem-se ao mercado online global.

A metodologia de trabalho, ou seja, a forma como abordamos uma tarefa, 
já está na fase de consulta final. Esperamos ter a última discussão sobre 
a metodologia, assim como a sua aprovação, no início de dezembro, 
altura em que nos iremos reunir pessoalmente em Velenje, Eslové-
nia. Neste próximo encontro, em que também iremos realizar uma 
formação interna, iremos receber os futuros mentores, que são 
pessoas das organizações parceiras que irão estar em contacto 
e dar apoio a pessoas com deficiência que querem expressar as 
suas competências e talentos.

Potenciais 
competências

Ao mesmo tempo que fazemos todo este importante trabalho, 
estamos também a desenvolver o primeiro lote de cursos online 
relativos a várias competências que pode ainda não dominar e que 
são necessárias no atual mercado online global. Todos os cursos foram 
feitos em inglês e depois localizados e traduzidos para todas as línguas 
dos parceiros.

Estamos também a desenvolver a secção da comunidade no nosso website skillta-
lent.eu, que poderá ser usada pelos Criadores e Membros da plataforma para se apresentarem e 
entrarem em contacto uns com os outros. Estamos a trabalhar para conseguir obter um ambiente 
seguro que possa ajudar os Criadores a apresentarem os seus portfólios, interagirem com os Mem-
bros que estejam interessados nas coisas que podem fazer e que irá também facilitar a realização 
de transações.

Uma vez que o encontro em Velenje é o primeiro desde o início do projeto, os parceiros irão
usar esta oportunidade para revisitar o progresso do projeto e ver mais uma vez o impacto
que a pandemia de Covid-19 tem - e continuará a ter - na nossa iniciativa.



Fotos

Foram sendo tiradas fotos durante o projeto para que nos possamos lembrar o quão instru-
tivo foi este período e os vários talentos desenvolvidos.

Conclusão

Para concluirmos, queremos voltar a referir que foi um encontro muito positivo 
onde aprendemos muito uns com os outros durante a formação. Ainda assim, 
ainda conseguimos ver muitos pontos onde podemos melhorar e iremos ter o 
apoio de todos os parceiros para o fazer.

Está curioso por mais?

       Então registe-se e vá ao nosso website: www.skilltalent.eu

Estamos ansiosos para o receber em breve no nosso projeto e para juntos po-
dermos começar a nossa busca por talentos escondidos.


