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Integração social e ocupacional ativas para
mulheres em risco de exclusão social,
através
do
reconhecimento
de
competências e da aprendizagem de
competências transversais para possibilitar
novas
oportunidades
profissionais
na
sociedade.

PROTOCOLO
WHOMEN
RESUMO
Protocolo para a avaliação e reconhecimento de
soft skills e competências de mulheres em risco
de exclusão social

Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa
ser feita.

I. Sobre o Projeto Whomen
O projeto WhomeN é um Projeto Erasmus+ implementado pela Fundación
Aljaraque de Espanha em parceria com 8 organizações europeias localizadas
na Alemanha, Bulgária, Eslovênia, Espanha, Itália, Letônia, Portugal e
Roménia.
O principal objetivo do Projeto WhomeN é possibilitar o aumento das
competências individuais e transversais de mulheres adultas em risco de
exclusão social – migrantes, refugiadas e mulheres com mais de 45 anos.
O Projeto WhomeN utiliza uma metodologia inovadora de reconhecimento
de competências que engloba competências transversais e soft skills. Este
projeto baseia-se num protocolo para a autoavaliação de aptidões e
competências, conforme estabelecido nas diretrizes da UE (para validação e
reconhecimento), ferramentas ECVET e EQAVET.
O Protocolo do Projeto WhomeN foi criado com o objetivo de se tornar uma
ferramenta útil para estes grupos de mulheres, que possuem vasta
experiência e competências, mas que trabalham sem qualquer qualificação
profissional oficial
O Projeto WhomeN irá elaborar um programa de formação para
profissionais de educação de adultos. Esta formação será adaptada para
aprender sobre a avaliação de competências e soft skills, com base nas
diretrizes da UE (para validação e reconhecimento), ferramentas ECVET e
EQAVET.
Descubra mais sobre o projeto em www.whomen.eu

II. O que é o Protocolo WhomeN
Os objetivos deste Protocolo são:
Facilitar a identificação e avaliação de soft skills;
Partilhar ferramentas e métodos para
ensino/ aprendizagem e/ou consolidar soft
skills;
Contribuir para novas orientações
profissionais e estratégias de integração,
que sejam eficazes na criação de valor na
aprendizagem formal e informal e que as
unam com reconhecimento formal de
educação e competências.
O Protocolo baseia-se na pesquisa “Estudo qualitativo sobre as necessidades de formação de
mulheres em risco de exclusão social” realizada pelos parceiros do Projeto WhomeN em 2018.
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Este Protocolo integra todas as atividades realizadas em:
A abordagem e as ferramentas para apoiar as mulheres em risco de exclusão social para
promover as suas competências sociais e, consequentemente, a sua integração
profissional;
O Apoio aos profissionais que trabalham com este grupo-alvo e com o reconhecimento
de soft skills

O Protocolo consiste em:
Reflexão sobre as mulheres visadas por esta metodologia – mulheres em risco de
exclusão social, maioritariamente migrantes e refugiadas, mulheres com mais de 45 anos
e mulheres do meio rural;

Perceções sobre a importância da adquisição e reconhecimento de soft skills na educação
de adultos, especialmente quando se fala de mulheres e das suas aprendizagens em
contextos não formais ou informais;
Destaques na abordagem de qualidade, inspirada nas visões e conceitos ECVET e
EQAVET;
Diretrizes para assegurar o respeito à igualdade de género e realidades interculturais;
Uma ferramenta para autoavaliação de soft skills disponível on-line, que pode ser
preenchida em vários idiomas e usada de múltiplas formas (por si só ou em articulação
com outros instrumentos;
Um currículo de formação de 5 dias para profissionais que trabalham com mulheres
migrantes, refugiadas, mulheres com mais de 45 anos e mulheres de áreas rurais

III.Quem pode utilizar o Protocolo?
Os principais utilizadores do Protocolo são,
entre outros:
Autoridades nacionais responsáveis
pelo acolhimento e integração de
refugiados
Centros de Acolhimento de
Refugiados
Servições de apoio ao emprego
Consultores de educação e formação
Serviços socais
Organizações não-governamentais e de caridade que apoiem mulheres, migrantes e
refugiados

IV.Abordagem Inovadora do Protocolo WhomeN
A principal inovação do protocolo é o foco no reconhecimento das soft skills e competências
pessoais de mulheres em risco de exclusão social.
As secções do Protocolo são:
Currículos sobre as soft skills necessárias para mulheres em risco de exclusão social.
Currículos e materiais pedagógicos sobre soft skills para formadores
Diretrizes sobre como implementar o protocolo WhomeN
Diretrizes para introduzir diversidade cultural e igualdade de género
Currículos para a implementação-piloto do protocolo: Currículos de cursos de formação em
soft skills para mulheres em risco de exclusão social.

V. Competências transversais visadas pelo Protocolo WhomeN
Pensamento criativo e estratégico
capacidade de comunicação
flexibilidade
criatividade
auto-reflexão
organização e gestão do tempo
capacidade de gerenciar conflitos
capacidade de trabalho em equipa

Capacidade de tomada de decisões
responsabilidade
proatividade
empatia
flexibilidade
auto-reflexão
capacidade de mudar a sua
perspetiva
capacidade de pensamento analítico

abertura
auto-estima
auto-confiança
tolerância
capacidade de comunicação
resistencia ao stress
capacidade de compromisso

Capacidade de resolução de problemas

empatia
flexibilidade
auto-reflexão
criatividade
pensamento analítico
organização e gestão do tempo
capacidade de comunicação
capacidade de compromisso

Competências interculturais
Competencîas interculturais

Capacidade de negociação
empatia
flexibilidade
criatividade
pensamento analítico

empatia
flexibilidade
abertura
tolerancia
auto-reflexão
capacidade de comunicação

VI.Formação de formadores
O Currículo de Formação consiste nos seguintes capítulos:
1. As necessidades das mulheres na procura de emprego

2. Competências transversais e soft skills
2.1. Pensamento estratégico e inovador
2.2. Tomar uma decisão
2.3. Capacidade de negociação
2.4. Competências de resolução de problemas
2.5. Competências interculturais

3. Normas para respeitar a diversidade cultural e a igualdade de género na
educação de adultos e no protocolo

4. Ferramenta de aplicação do Protocolo e realização de uma auto-avaliação do
reconhecimento de competências para mulheres em risco de exclusão social e
menos oportunidades educacionais

VII. Métodos e boas práticas
O Protocolo introduz e descreve novos tipos de aprendizagem em contexto de simulação real:
Mentoria, Aprendizagens, Atividades em Grupo, Aprendizagem Baseada em Jogos, A entrevista,
Métodos pictóricos e Método da memória.
Os formadores aprenderão novos métodos para formação, incluindo: Mapeamento da Mente,
Seis Chapéus do Pensamento, Entrevistas de Aconselhamento, Método do Artista, Simulação
para entrevistas de emprego, Dramatização, O dilema do prisioneiro, O Método dos 4 Campos,
Método dos loci e O método de simulação de argumentos.

