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PROJETO CIA 

O principal objetivo do nosso Projeto é melhorar as competências e empregabilidade dos jovens 
com especial atenção para aqueles com menos oportunidades, através da criação de Conselhos 
Cívicos Intergeracionais Locais. O Projeto CIA torna extremamente positiva a relação entre jovens 
e idosos, permitindo, por um lado, o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais 
baseadas no intercâmbio de conhecimentos e experiências entre jovens e idosos através dos 
Conselhos Cívicos Intergeracionais Locais,  melhorar a  empregabilidade dos jovens e permitir-lhes 
o acesso à tomada de decisões cívicas, com especial referência ao grupo de jovens que, devido à 
sua fraca formação, experiência ou nível de desenvolvimento de competências, têm maiores 
dificuldades na entrada no mercado de trabalho. 

CONSÓRCIO OBJETIVOS 

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 (Roménia) 

INNETICA 
Zaragoza (Espanha) 

Tavşanlı Kaymakamlığı 
Kütahya (Turquia) 

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

➢ Fomentar um diálogo aberto e 
participativo entre os jovens, os idosos e 
as partes interessadas 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 jovens e 
adultos. 

➢ Usar a intelegência emocional como 
forma de desenvolver competências 
interpessoais através da relações jovens 
mais antigas. 

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 janeiro e abril de 2021, tal 

como nos meses anteriores do projeto, foram 

desenvolvidas diferentes atividades durante a 

situação de pandemia. 

O consórcio focou-se na realização da IO3, 

que é a plataforma colaborativa para a 

promoção da CIA. 

A referida plataforma colaborativa na Internet 

permitirá a troca de opiniões, ideias, boas 

práticas entre os facilitadores e interlocutores 

da CIA. 

Ao mesmo tempo, permitirá estabelecer laços 

colaborativos entre os trabalhadores jovens, 

os agentes de emprego, as ONG de emprego, 

as autoridades públicas e as instituições. 

Na plataforma colaborativa, já programada e 

desenvolvida, serão publicados os produtos 

intelectuais e outros documentos de formação 

relacionados com o objeto do nosso projeto. 

Todos os parceiros têm colaborado com a 

INNETICA (a principal organização deste 

projeto intelectual), fornecendo as suas 

sugestões relativas à melhoria da referida 

plataforma, intervindo em tudo o que está 

relacionado com a sua validação para o seu 

melhor funcionamento. 

Entretanto, foram realizadas várias reuniões 

online para planear as várias atividades do 

projeto. 

Por outro lado, a atividade de formação que 

terá lugar presencialmente em Castellón, na 

Universidade de Jaume I, está marcada para 

os dias 5 e 9 de julho e na qual participarão 

representantes de organizações parceiras e 

jovens de todos os países participantes  no  

projeto (Espanha, Portugal, Roménia, Polónia 

e Turquia). 

Desta forma, começaremos a realizar as 

atividades presenciais planeadas na última 

fase do nosso projeto. 

 

Continuaremos a reportar na próxima 

Newsletter, esperemos, com boas notícias 

sobre a pandemia. 

 


