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SOBRE O PROJETO WELLy
O projeto WELLy aborda o impacto do
ambiente físico e psicossocial do trabalho na
saúde e no bem-estar dos colaboradores. É
necessário mapear as competências que um/a
gestor/a deve possuir para poder
implementar uma abordagem correta para
prevenir e reduzir o stress no trabalho.

É isso que o projeto WELLy fará e, uma vez
identificadas as competências necessárias à
gestão de saúde e bem-estar e promoção do
engagement dos colaboradores, o desafio
será apoiar os gestores/as a desenvolver essas
mesmas competências e usá-las na sua
abordagem de gestão de pessoas.

BEM-VINDO AO WELLy
8 parceiros de 5 países receberam uma bolsa da UE para a implementação do projeto WELLy: Incluir
um perfil de gestor/a de bem-estar para prevenir e combater o stress no trabalho, no âmbito do
Programa da União Europeia, Erasmus + 2019 Call, Key Action 2: Parcerias estratégicas para a
formação e educação vocacional.
A Faculdade de Estudos Organizacionais em Novo mesto (Eslovénia) é a parceira líder, os outros
parceiros são o Instituto do desenvolvimento Empresarial (Grécia), Instalofi Levante SL (Espanha),
Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata (Itália), Društvo za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto (Eslovénia), Instituto Universitário de Lisboa (Portugal), EPRALIMA – Escola
Pprofissional do Alto Lima - cooperativa de interesse público e responsabilidade limitada (Portugal)
and Psychometrics srl (Itália).
O projeto começou a 1 de Setembro de 2019 e durará até 31 de Agosto de 2022. Poderá ler mais
sobre o projeto aqui ou ler as nossas Newsletters e será informado periodicamente de todas as
atividades do projeto.

Este projeto foi financiado para apoiar a Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a
perspetiva do autor, e a Comissão não se responsabiliza por qualquer uso que possa ser feito das
informações nela contidas.

www.welly-project.eu

Incluir um perfil de gestor/a de bemestar para prevenir e combater o stress
no trabalho
Fevereiro de 2020

Newsletter
Reunião na Eslovénia
A 1ª Reunião do Projeto Transnacional ocorreu no Novo mesto, na Faculdade de Estudos
Organizacionais, de 25 a 26 de Novembro de 2019, onde todos os parceiros do projeto se reuniram.
Os parceiros focaram-se em analisar o trabalho das primeiras atividades do projeto e planear as
próximas etapas. Eles também fizeram um rápido passeio pelo Novo Mesto e aprenderam mais uns
sobre os outros durante o jantar do consórcio.
A próxima reunião será em maio de 2020, organizada pelo nossa instituição parceira Psychometrics,
Padua, Itália.

Galeria

Novo site do projeto
Como parte das atividades do projeto, criámos um novo site do projeto. No site, poderá ler tudo
sobre o projeto: descrição do projeto, resultados, descrição dos parceiros. Também publicaremos
os últimos eventos e notícias sobre as atividades do projeto.
O website está disponível em 6 línguas diferentes: Inglês, Espanhol, Italiano, Português, Esloveno e
Grego.

Este projeto foi financiado para apoiar a Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a
perspetiva do autor, e a Comissão não se responsabiliza por qualquer uso que possa ser feito das
informações nela contidas.
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Bem-vindo ao website do projeto www.welly-project.eu!
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À procura de colaboradores
Em produção científica 1: ANÁLISE DO ESTADO DE ARTE SOBRE BEM-ESTAR NO TRABALHO, estamos
a realizar um resumo da literatura e uma coleção de estudos de caso de empresas que aplicaram
ferramentas e regras para gerir e garantir o bem-estar organizacional. Também será realizada uma
pesquisa empírica para recolher dados diretamente das empresas (empregadores e colaboradores)
e associações para a proteção dos direitos dos trabalhadores. Para conduzir esta pesquisa,
precisamos de uma grande quantidade de colaboradores que estejam dispostos a preencher um
questionário online, disponível no nosso site aqui.
Se está a trabalhar e gostava de contribuir para o projeto, não hesite e comece com o questionário
online.

Este projeto foi financiado para apoiar a Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a
perspetiva do autor, e a Comissão não se responsabiliza por qualquer uso que possa ser feito das
informações nela contidas.
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Parceiros

Este projeto foi financiado para apoiar a Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a
perspetiva do autor, e a Comissão não se responsabiliza por qualquer uso que possa ser feito das
informações nela contidas.

