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AIDLEARN     

Empresa de Formação, Investigação-Ação e de Consultoria, que opera a nível 
nacional e da União Europeia desde 2003, vocacionada para a conceção, 

realização e avaliação de estudos, projetos e atividades formativas que 

favoreçam o desenvolvimento individual e/ou organizacional. 

É uma entidade formadora certificada pela DGERT  (Direcção-Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho), em várias áreas de educação e formação.  

Newsletter AidLearn 

Inicia-se com esta edição, a publicação regular da Newsletter AidLearn, dirigida 

aos parceiros e clientes das redes de trabalho da empresa. 

Pretende-se: 
 Divulgar a atividade da empresa; 

 Manter o contato com todos os interessados; 

 Disponibilizar informação útil e atempadamente. 

Curso Piloto do Projeto SALE 

És recém-licenciado à procura de 

emprego? Queres saber mais sobre 

como utilizar as Redes Sociais para te 

ajudar a encontrar emprego?  

O Curso ‘Cria a tua Marca: Redes 

Sociais & Procura de Emprego’, 

construído no projeto SALE, vai ter a 

sua ação piloto, financiada, durante o mês de Maio, em data a anunciar 

brevemente, na Universidade Lusófona. 

Se te interessa, contacta-nos para curso.sale@aidlearn.pt 

 
2ª Reunião do Projeto CREATUSE 

O projeto CREATive Urban Sharing in Europe/ CREATUSE preocupa-se com o aprender a ser-se criativo nas áreas urbanas graças 

à melhoria do nível de competências e aptidões essenciais dos cidadãos. Qualquer um de nós, que vive numa zona urbana, 

poderá beneficiar com os resultados do projeto, e desde que deseje encontrar formas criativas e alternativas para sentir-se mais 

ativo, ligado com os vizinhos e também encontrar um trabalho local vindo de um estimulante empreendedorismo, por 

exemplo, de empresas sociais.  

EM DESTAQUE 

 

Está disponível online o novo 

sítio da AidLearn, com uma 

nova imagem, que cremos 

atraente! 

Nele poderá acompanhar o 

nosso trabalho, conhecer as 

últimas notícias ou entrar em 

contacto connosco. 

Para maior detalhe, ver: 

http://aidlearn.pt/pt/ 
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Na 2ª Reunião Transnacional do projeto, realizada na sede da AidLearn (15/16 

de Abril de 2016), foram apresentadas as Boas Práticas de Economia de Partilha 

em Meio Urbano, recolhidas por cada um dos parceiros, que em breve estarão 
disponíveis online.  

Para mais informações, entre em contacto connosco 

 

4ª Reunião do Projeto InnoWork 

E se quiser criar um ambiente mais favorável à inovação na sua PME e 

melhorar a sua adaptabilidade através de recursos formativos para o 

desenvolvimento da inovação organizacional? 

Este é exatamente o objetivo do Projeto Towards a More Innovative Workplace / 
InnoWork que a AidLearn integra como parceira. 

Na 4ª Reunião Transnacional do projeto, realizada em Kaunas, Lituânia (18/19 

Abril 2016), estabilizou-se a metodologia a aplicar nas ações-piloto que irão 

decorrer até 15 de Junho de 2016, nos países da parceria. Saliente-se que o 

desenho de um Plano de Inovação organizacional para PME seguirá o modelo 

desenvolvido e validado pela Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação 
/Apgico. 

Se estiver interessado/a em obter mais informações e/ou como a sua PME 

poderá participar em breve num Workshop de divulgação do projeto, 

promovido pela AidLearn em Portugal, entre em contacto connosco. 

 

“Não existe dúvida de que a criatividade é o recurso humano mais importante. 

Sem criatividade, não haveria progresso, e estaríamos sempre a repetir os 

mesmos padrões” (Edward de Bono)  

 “Criatividade é pensar coisas novas. A Inovação é fazer coisas novas” 
(Theodore Levitt) 

“Para viver uma vida criativa, devemos perder o medo de errar” (Joseph Chilton 

Pierce) 

 

 

 

 

 
2ª Reunião do Projeto CREATUSE, Lisboa, Portugal 

 

 
4ª Reunião do Projeto InnoWork, Kaunas, Lituânia 
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Cursos de formação KA1 em Lisboa – Inscrições abertas 

Siga o link para conhecer algumas oportunidades de projetos de mobilidade 

Erasmus + para colaboradores/as na área da educação de adultos que a 

AidLearn está a organizar em Portugal e que podem ser interessantes para si. 

Os cursos destinam-se a colaboradores/as e voluntários/ as que trabalham 

em organizações de educação de adultos e de aprendizagem ao longo da vida, 

tanto de organismos públicos como privados

 

 

 

O conhecimento é poder! 

AIDLEARN, CONSULTORIA EM 

RECURSOS HUMANOS, LDA 

Rua Frederico George, 31B, Loja 1, 1600-012, 

Lisboa, Portugal 

www.aidlearn.pt 

https://www.facebook.com/AidLearn/ 

https://twitter.com/AidLearn 
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