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PARCERIAS



Nos dias de hoje, o baixo nível de competência digital 
pode colocar uma pessoa em desvantagem, não apenas 
no mercado de trabalho, mas também na sociedade em 
geral. Como tal, existe uma ligação clara entre o reforço 
da competência digital e os esforços para criar 
sociedades mais inclusivas e coesas. Assim, tanto os 
educadores adultos como os candidatos a emprego terão 
de desenvolver as suas competências digitais. 

Uma competência fundamental para qualquer indivíduo 
ter um bom desempenho no local de trabalho e integrar-se 
melhor na vida social e económica da sua comunidade é, 
também, a inteligência emocional. Autoconsciência, 
autogestão, motivação, empatia e habilidades sociais são 
agora reconhecidos como o factor responsável pelo 
sucesso pessoal e profissional.

O objetivo do projeto JIMINY é aumentar as técnicas de 
inteligência emocional, consciência digital e estilo de vida 
de empreendedorismo entre os membros de grupos 
desfavorecidos e educadores adultos.

Uma parceria da Roménia (ADES), Portugal (Mindshift 
Talent Advisor), Polónia (CWEP), Grécia (SYMPLEXIS), 
Espanha (Innohub), Irlanda (CCS Digital Education) e Itália 
(LABC), disponibilizará:

- Inteligência emocional, autoconsciência e autogestão;

- Consciência social, gestão social, planeamento de 
ações;

- Conscientização digital, competências digitais, recursos 
digitais e redes sociais;

- Estilo de vida de empreendedorismo, decisões 
economicamente seguras;

- Auto-responsabilidade, conectar 
sonhos-habilidades-oportunidades e realização de 
objectivos;

- Validação de competências, noção de iniciativa e 
empreendedorismo.

Um manual de auto-ajuda para apoiar o 
desenvolvimento de diferentes técnicas para 
melhorar:

Um personal trainer orientado por inteligência 
artificial para diagnosticar necessidades 
individuais e fornecer um caminho de 
aprendizagem personalizado.

PORQUÊ JIMINY OS RECURSOS DO JIMINY

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

ESTILO DE VIDA EMPREENDEDOR

CONSCIÊNCIA DIGITAL


