
 

 

Propósito 

O objetivo do projeto é trans-
ferir um conceito de sucesso 
existente para informar os 
adultos na Europa sobre 
oportunidades de formação 
transfronteiriço existentes. 
Para este propósito, os parcei-
ros do projeto usam a ferra-
menta web de Geocaching. 
Os parceiros do projeto recol-
hem e preparam informações 
sobre um total de 180 estabe-
lecimentos de educação pro-
fissional e formação (30 por 
país participante) e nessas 
ocupações, oportunidades 
existentes de carreira e for-
mação em todos os países 
participantes do projeto. Esta 
informação é então traduzida 
para os idiomas de todos os 
parceiros do projeto e publi-
cada em www.neocraft.info e 
geocaching.com e / ou 
www.opencaching.de. 
  
Necessidade 

Os parceiros do projecto 
identificaram, durante uma 

investigação, que não houve 
iniciativas que utilizassem, ao 
nível da UE e em diferentes 
línguas, o geocaching como 
uma ferramenta para informar 
os adultos sobre estabeleci-
mentos de educação e for-
mação profissional e as opor-
tunidades existentes de carrei-
ra e formação. 
 
Objectivo 
 
Os parceiros querem cont-
ribuir com este projeto para 
fornecer informações aos 
estabelecimentos regionais de 
educação e formação profissi-
onal de uma forma não for-
mal e completar esta infor-
mação com conselhos úteis 
sobre planeamento de carreira 
e oportunidades de aconselha-
mento educacional. 
Além disso, o projeto atua 
como uma abordagem est-
ratégica para melhorar a alfa-
betização digital dos adultos 
que foram alcançados através 
do projeto, porque eles conse-
guiram aprender de forma 
lúdica o uso de média digital e 

instrumentos como geocac-
hing e sites web.  
 
Grupo Alvo 

O grupo alvo são adultos que 
têm pouca ou nenhuma parti-
cipação no ensino profissio-
nal. 
Os parceiros do projeto pre-
tendem abordar e alcançar 
com este projeto, Erasmus +, 
as seguintes pessoas em parti-
cular: 

 
1. Adultos desfavorecidos do 
ponto de vista educacional 
(trabalhadores mais velhos, 
pessoas que procuram empre-
go, migrantes, jovens NEET) 

 
2. Consultores / Formadores 
do grupo-alvo primário (ver 
ponto 1)  

About the Project 

A abordagem transfronteiriça 
deste projeto é significativa de 
várias maneiras: 
1. Promoção da cooperação 
internacional 
2. Promoção da sensibilização 
da mobilidade transnacional 
do grupo-alvo 
3. Promoção de competências 
linguísticas do pessoal do 
projecto envolvido (uso da 

língua inglesa na comunicação 
interna do projecto) 
4. Transferência de uma abor-
dagem muito bem sucedida de 
um antigo projeto LdV para 
seis outros países parceiros. 
5. A Agência Nacional da 
Alemanha (BIBB) confirmou 
para o antigo projecto NeoC-
raft no seu relatório: “Elevado 

valor acrescentado europeu 
nos níveis culturais e de espe-
cialização nos restantes países 
com efeitos sustentáveis para 
uma maior cooperação entre 
os parceiros e as suas redes”  
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· Kick-Off Meeting  
30.09.2016/03.10.2016  
Hosted by:                       
WHKT                           
in  Munich,Germany.    

                                          

· 2nd Multilateral Meeting 
20.22.2017/22.02.2017  
Hosted by:            
Club Life Long Learning            
in Begheim-Salzburg, 
Austria  

 

· 3rd Multilateral Meeting 
6.07.2017 09.07.2017 
Hosted by:               
Dixtior Consulting          
in Lisbon, Portugal    

 

· 4th Multilateral Meeting  
29.10.2017-31.10.2017 
Hosted by:             
Cnet Group Ltd in         
Varna, Bulgaria     

    

· 5th Multilateral Meeting 
23.02.2018 -26.02.2018 
Is going to be hosted by: 
Prospero AG                
in Vaduz, Liechtenstein   

  

· 6th Multilateral Meeting 
18.05.2018-21.05.2018 
Is going to be hosted by:   
Datca MEM                        
in Datca, Turkey 
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