
    

OPORTUNIDADES PARA 
MULHERES QUALIFICADAS 

NA EUROPA 

 

Trabalhamos 

para facilitar o 

acesso ao 

EMPREGO a 

mulheres em 

risco de 

exclusão social 

na EUROPA 

 

#Sabia que..? 
Cofinanciado pelo  
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Para mais informações: 

Contacte-nos para:  

whomenproject@gmail.com 

Website: www.whomen.eu  

http://www.whomenplatform.eu/  

 

 

Sigan-nos também nas redes sociais: 

 @projectwhomen 

  @pwhomen 

http://www.whomen.eu/
http://www.whomenplatform.eu/


   

WhomeN  
Este é um projeto Erasmus + desenvolvido 

pela Fundación Aljaraque em colaboração 

com outras 8 organizações da Roménia, 

Bulgária, Eslovénia, Itália, Portugal, 

Espanha, Alemanha e Letónia 

O Projeto WhomeN 

utiliza metodologias 

inovadoras para o 

reconhecimento de 

competências 

transversais e flexíveis. 

Para isso, foi 

desenvolvido um 

Protocolo para a 

autoavaliação de soft 

skills, seguindo padrões e 

ferramentas de validação 

europeus para o 

reconhecimento de 

competências como o 

ECVET e o EQAVET. 

“ 
 

- Facilitar a identificação e avaliação de 

competências sociais (mais procuradas no 

mercado de trabalho) 

- Partilhar ferramentas e métodos para 

ensinar / aprender e / ou consolidar soft 

skills 

-  Disponibilizar novas estratégias 

profissionais de orientação e inclusão que 

agreguem valor à aprendizagem formal e 

informal e incorporem medidas para o 

reconhecimento de competencias 

 

 

Pode encontrar todos os produtos e resultados 

do projeto no site e na plataforma WhomeN 

 

Objectivos do Protocolo WhomeN 

Formação de formadores 

Outro resultado do Projeto WhomeN foi a criação de um Currículo para a 

Formação de profissionais no campo da orientação social e profissional e da 

educação para adultos, que inclui os seguintes conteúdos: 
 

1. Descrição das necessidades das mulheres aquando da procura de emprego 

2. Competências transversais e soft skills  

 Pensamento estratégico e inovador 

 Tomada de decisão 

 Negociação 

 Resolução de problemas 

 Interculturalidade 

3. Normas para o respeito pela diversidade cultural e igualdade de género na 

educação para adultos 

4. Plataforma online para aplicação do Protocolo e realização de autoavaliações 

de competências para mulheres em risco de exclusão social e com menos 

oportunidades de formação 
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Plataforma online para o reconhecimento de 

soft skills 
Esta plataforma oferece um questionário que permite a avaliação das principais 

soft skills. Pode ser feito de forma autónoma (como autoavaliação) ou orientada, 

com o apoio de um profissional. O questionário está disponível em 10 idiomas. No 

final do questionário, é dada uma pontuação que permite medir as competências 

e determinar quais os pontos fracos que devem ser trabalhados. 

www.womenplatform.eu 
 

www.whomen.eu 
 

www.whomen.eu 
 

http://www.womenplatform.eu/

