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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 periodo entre 15 e 16 de setembro de 

2021, foi realizada a Reunião Final do Projeto 

CIA em Ermesinde, Portugal, na Biblioteca 

Municipal de Ermesinde Vila Beatriz. 

Esta reunião serviu para a apresentação dos 

resultados do questionário sobre a plataforma 

colaborativa, realizado por todos os países 

parceiros (Portugal, Espanha, Turquia, 

Roménia e Polónia), assim como para a 

apresentação final dessa mesma plataforma, 

que permite a troca de opiniões, ideias, boas 

práticas entre os facilitadores e interlocutores 

da CIA, e permite também estabelecer laços 

colaborativos entre os trabalhadores jovens, 

os agentes de emprego, as ONG de emprego, 

as autoridades públicas e as instituições. 

 

O workshop realizado nesta reunião foi uma 

visita à Uniersidade Sénior de Ermesinde. A 

Uniersidade Sénior é uma valência da 

Ágorarte, a Associação Cultural e Artística 

sedeada em Ermesinde, que se iniciou a 23 de 

março de 2010, que só começou as atividades 

no seguinte mês de abril, direcionada para o 

grupo de indivíduos acima dos 55 anos. Esta 

veio combater a necessidade de criar 

respostas úteis e eficazes para uma camada 

de população que se encontra desligada cedo 

demais das suas tarefas quotidianas e em 

risco de solidão e isolamento. 

 

A Universidade conta com o voluntariado dos 

professores, já reformados, para a realização 

de todas as atividades, e apresenta uma vasta 

oferta curricular com disciplinas como artes 

decorativas, línguas estrangeiras, economia, 

fiscalidade, história, informática, entre outras 

(https://m.facebook.com/agorarte/about).  

Os principais objetivos desta iniciativa, 

passam por combater a solidão e coctribuir 

para a inclusão no seio da comuidade e por 

reconhecer e valorizar competâncias dos 

destinatários de aprendizagem. 

Esta reunião final serviu ainda, para a 

apresentação dos eventos multiplicadores 

realizados pelas organizações, e sobre o 

planeamento daqueles ainda por realizar, e 

para a apresentação dos stakeholders de 

cada parceiro. Além disto, discutiu-se o buget 

https://m.facebook.com/agorarte/about


 

final do projeto e a documentação do final 

report a  ser realizado, e debateu-se, ainda, 

sobre a disseminação do Projeto CIA. 

E assim, se finalizam os encontros acerca do 

Projeto CIA e se inicia um ciclo de desenho e 

desenvolvimento dos prrojetos dos pareceiros 

e da disseminação do mesmo a entidades 

exteriores às da parceria com os vários 

países. Contudo, contiuaremos a colaboração 

entre países continuará, e estende-se a 

instituições que não participaram no projeto 

em si, mas que implementarão os seus CIAs. 

 

 


