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Boletim Informativo - Projecto ICONET
A Academus – Consultadoria, Formação e Investigação, Lda é entidade parceira num
Projecto denominado ICONET – Informal Competences Netwok (2007-2009), do
Programa Leonardo da Vinci, este vem no seguimento de outro projecto designado por
ICOVET (Informal Competences and Their Validation) que teve como objectivo a criação de
um instrumento de validação de competências não formais direccionado para jovens
desfavorecidos. O seu propósito foi tornar visíveis as competências adquiridas pelos jovens
em várias áreas de actividade fora da aprendizagem formal. O Project ICONET tem como
objectivo a transferência e manutenção desta corrente de abordagem e validação em novos
países, sectores, e públicos - alvo. No caso de Portugal, o público-alvo escolhido foi os
imigrantes.
Deste modo, adaptou-se o instrumento de validação desenvolvido no primeiro projecto ao
contexto Português e ao público-alvo: os imigrantes.
O Instrumento de (Auto) Diagnóstico de Competências foi o nome que foi atribuído ao
instrumento de validação de competências português. Este instrumento foi estruturado de
forma a recolher informações sobre aspectos profissionais e pessoais dos imigrantes
relativos ao seu país de origem, e de também ao de acolhimento.
Para a aplicação das entrevistas tivemos o apoio do Centro Local de Apoio à Integração do
Imigrante em Évora (Cáritas Diocesana de Évora), já que a este centro visa dar resposta a
algumas solicitações das imigrantes relativas ao seu acolhimento, na resolução de
problemas e no encaminhamento para outros serviços ou instituições. E, também por que a
mediadora do centro se disponibilizou em ser o elo de ligação entre a Academus e os
imigrantes.
A aplicação deste instrumento e sua respectiva entrevista permitiu aos imigrantes reflectir
sobre as competências não - formais adquiridas ao longo da sua vida, e até mesmo
identificar as competências que gostariam de adquirir no país de acolhimento. Identificar as
competências não - formais poderá ajudar os imigrantes a sentirem-se mais integrados, já
que lhes poderá ajudar a encontrar um emprego melhor ou tentarem reconhecer e validar
essas competências junto dos órgãos competentes.

Título do projecto: ICONET-Informal Competences Net

Programa de Financiamento: Leonardo da Vinci - Transferência de Inovação
Nº de contracto: DE/07/LLP/-LdV/TOI/147053
Coordenação do Projecto: Deutsches Jugendinstitut e.V.- Alemanha
Website do projecto: http://www.iconet-eu.net/index.php?lang=en
Para mais informações contactar:
Academus - Consultadoria, Formação e Investigação, Lda
PITE - Rua Circular Poente nº 56
7000- 171 Évora
Portugal
Tel.: (+351) 266 742 642
Fax: (+351) 266 769 501
E-mail: academus@academus.pt
Website: www.academus.pt

ICONET – informal competences network

