
 

 

 

 

22 jovens europeus são treinados para se tornarem Mentores Digitais 

de jovens desempregados 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

22 de maio de 2018 - 22 jovens europeus de 7 organizações sem fins lucrativos vão descobrir 

durante 6 dias de curso de formação internacional em Xátiva, na Espanha, como se podem 

tornar mentores digitais para orientar jovens desempregados a criar uma boa identidade digital 

e usar meios de comunicação social para aceder ao mercado de trabalho europeu. O curso de 

formação integra o projeto com duração de 5 meses, organizado pela Associació Empresarial 

L'alqueria Projectes Educatius e os seus parceiros europeus e é financiado através do Programa 

Erasmus +. Todos os participantes receberão, no final do curso de formação, um certificado 

internacional Youthpass. 

 

Entre 23 e 29 de maio, os jovens profissionais, coordenadores de projetos e líderes de jovens 

selecionados por 7 organizações sem fins lucrativos europeias oriundas da Grécia, Bélgica, 

Itália, Espanha, Roménia, Reino Unido e Portugal participam de um curso de formação 

intensivo sob a orientação de Emilia Radu. O objetivo é criar a sua identidade digital, a partir 

das TIC, e permitir que jovens que trabalham localmente possam tornar-se candidatos ideais 

para integrar o mercado de trabalho nos EUA de forma rápida e eficaz. 

 

"Há mais de 15 milhões de jovens (16-24 anos de idade), desempregados na UE. A sua transição 

da educação para o mercado de trabalho é difícil, enquanto a sociedade moderna é caracterizada 

pelo uso generalizado da Internet e das redes sociais. Os nativos digitais têm uma vantagem 

competitiva para encontrar um emprego se usarem canais de comunicação e redes socias 

apropriadas e criam uma poderosa reputação digital, mas também estão expostos a muitos riscos 

de segurança e privacidade associados ao uso de comunicação social, relevantes no contexto de 

procura de emprego" refere Lucia Gimeno Carsi, coordenadora do presente projeto "Digital 

Mentoring for Youth Employment " 

 

Durante o curso, os participantes desenvolverão um conjunto de competências e aptidões 

sociais e digitais que lhes permitam continuar seu trabalho diário e apoio, e suas mentes para 

criar e manter suas identidades digitais de maneira eficaz. No final do curso de formação, os 

participantes irão criar um “toolkit” gratuito em inglês que contém o conjunto de atividades 

realizadas durante o curso de formação, descrito passo a passo, para que possam ser aplicadas 

por qualquer jovem trabalhador europeu. O projeto é totalmente baseado nos usos inovadores 

das TIC e redes sociais, o que permite diminuir o desfasamento digital que separa os internautas 

(Internet, cidadãos de primeira classe) dos demais cidadãos, devido à falta de conhecimento ou 

acesso à Internet, especialmente entre os jovens com menos oportunidades do ponto de vista 

socioeconómico. 

 

No final do curso de formação, todos os participantes se transformarão em mentores digitais. O 

“digital mentoring” oferece às pessoas uma oportunidade única de receber suporte digital 

personalizado. Ao contrário das aulas estruturadas, o “mentoring” permite que as pessoas guiem 

a sua própria aprendizagem e olhem para as suas necessidades individuais como sendo 

atendidas. 

 



 

 

"Mentores digitais não precisam ser génios da tecnologia! Tudo o que um mentor digital precisa 

é de conhecimento básico de tecnologia e internet e alguma paciência." Tornar-se mentor digital 

são uma oportunidade fantástica de nos envolvermos na comunidade e de aprendermos novas 

habilidades para a vida." acrescentou Lucia Gimeno Carsi. 

 

O projecto “Digital Mentoring for Youth Employment” é financiado através do Programa 

Erasmus +, o programa da UE nos domínios da educação, formação, juventude e desporto para 

o período 2014-2020. A educação, a formação, a juventude e o desporto podem dar um 

importante contributo para ajudar as mudanças socioeconómicas, principais desafios que a 

Europa enfrentará no final da década. O projeto é implementado pelos seguintes parceiros. 

Cultura e Dintorni (Itália), APPIS - Associação Paredes por Inclusão Social (Portugal), 

FilmWorks Trust (Reino Unido), Asociatia Dialoguri Europene (Roménia), Penthesilea 

(Grécia) e Alphabet Formation (Bélgica). 

 

 

"These days, our colleagues & volunteers are in Xativa, Spain in the international training 

course "Digital Mentoring for Youth Employment", co-funded through Erasmus+. They will 

explore during 6 days how to become digital mentors from Emilia Radu, a non-profit 

communication specialist. At the end of this learning journey, they will be able to help young 

people from our community to understand basic tasks and concepts, and guide them to make 

the most of digital world.  

Find out more about their experience on our website! #dimeye #erasmus+ #digitalmentoring 

 

 

 

  

 


