
O Concurso Europeu sobre Instrumentos Inovadores para a Orientação de Carreira teve lugar entre junho 
e dezembro de 2019. Este concurso destinou-se a melhorar, reconhecer e promover boas práticas sobre 
ferramentas inovadoras, jogos interativos, cenários, métodos, plataformas e outros instrumentos 
gamificados digitais, e não-digitais, para a orientação, informação e aconselhamento de carreira. 
 
O concurso esteve aberto a profissionais de orientação de carreira de todos os países europeus. Recebemos 
38 candidaturas de boas práticas, provenientes de 13 países. O júri – composto por profissionais nas áreas 
da orientação de carreira, da educação, do mercado de trabalho e da comunicação social – avaliou as 
candidaturas recebidas com base nos seguintes critérios: inovação, impacto, e potencial de multiplicação.  
 
 
A equipa do Projeto FUTURE tem o prazer de anunciar os vencedores do concurso: 
 
 
Bulgária 
• 1.º lugar: Cartões de Coaching Transformika 
• 2.º lugar: Atende as tuas Necessidades, Descobre a tua Caixa de Ferramentas Criativa para a Carreira 
• 3.º lugar: O Meu Percurso de Carreira 
 
Alemanha 
• 1.º lugar: Avaliação de Carreira com Curso Pessoal para Feiras de Educação 
• 2.º lugar: Psicometria Ariston 
 
Grécia 
• 1.º lugar: Teatro Educativo em Aconselhamento de Carreira 
• 2.º lugar: Pintar os Empregos do Futuro 
• 3.º lugar: Papelão do Futuro 

 
Itália 
• 1.º lugar: A Lagarta. Fantasia para Crescer 
• 2.º lugar: História da Vocação 
• 3.º lugar: Harmonia – Salvar os Guardiões 
 
Polónia 
• 1.º lugar: Mapa de Carreira – uma Ferramenta Interativa Gratuita para o Aconselhamento Educacional 

e Vocacional 
 
Portugal 
• 1.º lugar: Trivial Talento 
• 2.º lugar: InKluD: Jogo Digital para a Promoção de Soft Skills em Jovens em Risco 
• 3.º lugar: Orient'Arte: Projeto Psicoeducativo de Construção Pessoal e Vocacional com recurso ao 

Cinema 
 
Reino Unido 
• 1.º lugar: Panjango 
• 2.º lugar: Conquista uma Carreira Confiante 
• 3.º lugar: Jogadores com Impacto 
 

http://future-time-traveller.eu/wp-content/uploads/2020/02/FUTURE_European-Innovation-Competition_38-best-practices_EN.pdf


Países não-parceiros 
• 1.º lugar: Serviço de Orientação de Carreira online OpinTori (Finlândia) 
• 2.º lugar: Watchado – Plataforma de Orientação de Carreira para Iniciantes no Mercado de Trabalho 

(Áustria) 
• 3.º lugar: Tomar Melhores Decisões de Carreira (Israel) 
• Prémio especial: Os Cartões de Carreira Sustentável (Suíça) 
 
 
Todos os participantes no concurso que tiverem mais de 80 pontos irão receber um certificado, e os seus 
instrumentos serão apresentados no site e na página de Facebook do projeto Future Time Traveller. 
 
Os participantes e as equipas que tiverem submetido as três melhores práticas em cada país serão 
convidados a demonstrar os seus instrumentos durante o último evento nacional no final de 2020. 
 
Os instrumentos e os jogos premiados dos países parceiros e da Europa serão incluídos num e-book e serão 
promovidos através da rede Euroguidance na Europa. 
 
O vencedor de cada país e o vencedor do concurso internacional (de outros países europeus não-parceiros) 
serão premiados com a participação numa visita de estudo, a qual será organizada pelo Aspire-Igen, que é o 
centro Euroguidance do Reino Unido. 
 


