
Os resultados do projeto SayIt serão os seguintes: 

1) Formação em soft skills para profissionais TI

Um guia para instituições que atuam no campo do ensino e formação profissional, bem como stakeholders em matéria de soft

skills, visando o desenvolvimento de competências transversais de profissionais de TI. 

2) App para formação em soft skills 

Uma  app inovadora de formação destinada a profissionais de TI e ao desenvolvimento das suas soft skills. Através do recurso à

metodologia visual novel, os profissionais de TI terão a oportunidade de experienciar ambientes simulados e de testar as suas

reações, acedendo a recursos de aprendizagem relevantes para si. 

Newsletter 1 
Advancing Vocational Competences in Soft Skills for IT  Professionals 

 
Projeto n.º: 2020-1-PL01-KA202-081864

 
Período de implementação: 01.10.2020 – 30.09.2022

 
Programa de financiamento: Erasmus+

PODE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÃO SOBRE 

O PROJETO NAS REDES SOCIAIS 

E NO SITE DO PROJETO

 

 

 
 

 

O projeto SayIT visa desenvolver as soft skills dos profissionais de Tecnologias de Informação (TI) e, assim, ampliar as

suas perspetivas de progressão profissional. Os parceiros do projeto irão elaborar conteúdos didáticos estruturados

em torno de competências-chave, bem como desenvolver uma metodologia de aprendizagem e de avaliação inovadora,

baseada no conceito de visual novel, que será disponibilizada através de uma aplicação móvel. 

O projeto “Advancing Vocational Competences in Soft Skills for IT Professionals” - SayIT, n.º

2020-1-PL01-KA202- 081864, é financiado com o apoio da Comissão Europeia, todavia, esta

publicação reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser

considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações

nela contidas.

A primeira reunião do consórcio decorreu em ambiente virtual,

tendo sido abordados e discutidos tópicos centrais associados à  

gestão do projeto e ao desenvolvimento dos produtos. 

Bem-vindo ao 

Arranque do projeto 
22 de outubro de 2020

O que é que vamos desenvolver?
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