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PROJETO CIA 

O principal objetivo do Projeto é melhorar as competências e a empregabilidade dos jovens com 
especial atenção para os que têm menos oportunidades, criando Conselhos Cívicos 
Intergeracionais Locais. O Projeto Cia torna a relação entre jovens e idosos extremamente positiva, 
permitindo por um lado o desenvolvimento de competencias pessoais e profissionais com base na 
troca de conhecimentos e experiências entre jovens e idosos através dos Conselhos Cívicos 
Intergerancionais Locais, com o objetivo de melhorar a empregabilidade dos jovens e permitir-lhes 
o acesso à tomada de decisões cívicas com especial referencia ao grupo de jovens que, devido à 
sua fraca formação, experiência ou nível de desenvolvimento de competências, têm maiores 
dificuldades em entrar no mercado de trabalho. 

CONSORTIUM OBJECTIVES 

Fundación Universitat Jaume I – Empresa 
Castellón (Espanha). LÍDER 

Fundacja Instytut Badan i Innowacji w 
Edukacji 

Czestochowa (Polónia) 

Associação Sójovem das Saibreiras 
Ermesinde (Portugal) 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret 
Brasov 

Brasov (Romenia) 

INNETICA 
Zaragoza (Espanha) 

Tavşanlı Kaymakamlığı 
Kütahya (Turquia) 

➢ Promover a empregabilidade dos jovens 
através da participação cívica local 
intergeracional. 

➢ Promover um diálogo aberto e participativo 
entre os jovens, idosos e intervenientes 
locais. 

➢ Promover, através de conselhos 
intergeracionais, a participação ativa dos 
jovens na tomada de decisões cívicas. 

➢ Apoiar ações de empregabilidade através 
da cooperação ativa entre os jovens e os 
adultos. 

➢ Usar a inteligência emocional como meio 
de desenvolver aptidões e competências 
interpessoais através de relações entre 
jovens mais velhos. 

https://www.facebook.com/cia.erasmusplus/
http://www.ciaerasmus.eu/
http://www.fue.uji.es/
http://www.inbie.pl/
http://www.inbie.pl/
http://www.sojovem.org/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://www.innetica.org/
http://www.tavsanli.gov.tr/


 

No período entre setembro e dezembro de 

2020, as diferentes atividades planeadas e 

adaptadas foram levadas a cabo de acordo 

com a atual situação pandémica. 

Assim, o principal marco que deveria ter lugar 

neste período era a reunião em Brasov, que 

não pôde ser realizada pessoalmente devido 

às restrições impostas pelos países na luta 

contra a doença. 

Foi realizada online a fim de continuar o 

projeto como planeado, a revisão dos 

resultados intelectuais 1 e 2. Assim, foi 

apresentada a versão final do Manual 

Operacional e do Módulo de Formação. Do 

mesmo modo, foram revistos os progressos 

dos dois guias práticos pertencentes à 

segunda produção intelectual: o Guia Prático 

para Facilitadores de Agentes Cívicos 

Intergeracionaus e o Guia Prático para 

interlocutores de Agentes Cívicos 

Intergeracionais. 

O projeto continua à espera da evolução tanto 

da pandemia como das restrições para poder 

realizar as próximas semanas presenciais e 

não por videoconferência; as 

videoconferências de acompanhamento são 

realizadas periodicamente. Após os 

resultados intelectuais 1 e 2 , deve ser    

desenvolvido o seguinte produto: a plataforma 

interativa, de que falaremos na próxima 

Newsletter.

Entretanto, os parceiros realizam várias 

atividades de ddivulgação: comunicados de 

imprensa, reuniões (com todas as medidas de 

segurança)… Uma das atividades de 

disseminação mais inovadoras foi a 

participação do líder do projeto, a FUE-UJI, no 

#ErasmusDays que teve lugar atráves da 

Rede Social Facebook no dia 16 de Outubro. 

 

Continuaremos a informar na próxima 

Newsletter com, esperemos, boas notícias 

sobre a pandemia. 

 

Para mais informações consultar website: 
http://www.ciaerasmus.eu 

http://www.ciaerasmus.eu/

