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Edição 2 / Agosto 2016 

4ª REUNIÃO DO PROJETO SALE EM PORTUGAL 

O projeto SALE teve a sua 4ª e última reunião em Lisboa, Portugal, nos dias 12 

e 13 de Maio 2016. A reunião contou 

com a presença de representantes de 

todos os parceiros: FH JOANNEUM 

(Áustria), Fundación Universidad 

Empresa Murcia (Espanha), CRAMARS 

Società Cooperativa Sociale (Itália), 

Technological Educational lnstitute 

Thessaly (Grécia), INOVA Consultancy 

ltd. (Reino Unido), MFG Medien- und 

Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH (Alemanha) e World University 

Service Austria (Áustria).  Graça Gonçalves e Márcia Silva organizaram e 

participaram na reunião pela AidLearn, que foi dirigida por Eva Penz e Claudia 

Linditsch, coordenadoras do projeto. 

A partir da análise de pilotagens já realizadas, identificou-se melhoramentos 

a introduzir na versão final do material pedagógico do Curso. Este visa 

melhorar as competências de recém-licenciados na utilização de redes sociais 

para procurar emprego e desenvolve-se numa modalidade mista: presencial 

e autoestudo, a distância.  

Para mais informação, consultar: 

http://sale.fh-joanneum.at/pt/        

https://www.facebook.com/SALEEUPROJECT/ 

   Pode ainda entrar diretamente em  

contacto connosco                

 

 

 

RefugeesIN pretende abrir uma brecha 

nas crenças sociais negativas sobre os 

refugiados, através de indiscutíveis 

evidências fílmicas, feitas por e sobre as 

realizações de ex-refugiados, bem 

incluídos nas sociedades da UE onde hoje 

vivem, acreditando-se que podem ter 

um papel ativo, por modelagem, na 

inclusão social de recém- chegados. 

 

 

BACCHUS SME transfere para o enoturismo 

experiências e know-how dos projetos 

NATUR (coordenado pela AidLearn) e 

STRATEGY TRAIN (coordenado pela 

MERIG), e pretende, através da criação de 
um instrumento de gestão inovador online 

dirigido a gestores de PMEs, facilitar o 

desenvolvimento de planos de melhoria 

organizacional, de marketing e de 

estratégias de promoção em enoturismo.

 

 
 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://sale.fh-joanneum.at/pt/apresentacao-do-produto/
http://sale.fh-joanneum.at/pt/
https://www.facebook.com/SALEEUPROJECT/
http://www.aidlearn.pt/pt/empresa/contactos/contacte-nos.html
http://naturlearning.eu/
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PILOTAGEM INNOWORK EM PORTUGAL   

A AidLearn tem vindo a promover em Portugal, nos últimos meses, a pilotagem experimental do Projeto Europeu Towards a 

More Innovative Workplace / InnoWork. 

O InnoWork visa criar um ambiente mais 
favorável à inovação nas PMEs e melhorar a sua 

adaptabilidade através de recursos formativos 
para o desenvolvimento da inovação 

organizacional. 

A parceria adaptou o modelo desenvolvido 

e validado (Fig.1) pela Associação 
Portuguesa de Criatividade e Inovação 

/Apgico, para o desenho de um Plano de 

Inovação Organizacional.  

 

Pré-Consulta 

25 Maio 2016 

Nesta primeira etapa, com o Conselho de Administração da AFPDM / Associação 

para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo, determinou-se o objetivo 

da intervenção para o plano de inovação para a organização.  

 

  

Plano de Inovação 

6 Junho, 2016 

Durante a intervenção, foi facilitado o processo que permitiu a elaboração 
do Plano de Inovação para a AFPDM, seguindo o modelo da APGICO.  

Os investigadores, Ileana Monteiro e Fernando Sousa, facilitaram a sessão 
de incubação de projetos que integram o Plano de Inovação estabelecido e 
que previsivelmente estarão concluídos em finais de setembro 2016. 
 

 

 
 

Fig.1: Modelo para o Plano de Inovação em PMEs – Adaptado de Sousa et al (2010; 2014; 2015) 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.aidlearn.com/pt/projetos/internacionais/empresarial/62-pr-3.html
http://www.apgico.pt/
http://www.epmontijo.edu.pt/web
http://www.epmontijo.edu.pt/web
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Eventos Promocionais InnoWork 

  

Mesa Redonda 

AidLearn, 21 Junho 2016 

O evento visou sobretudo 
recolher apreciações e sugestões 
de melhoria em relação aos 
materiais de formação 
produzidos, junto dos 
consultores/formadores e 

entidades formadoras convidadas. 
Os materiais estão livremente acessíveis no sítio do 
projeto. 
 

Workshop: Oportunidades para a Inovação em PME 
 

AFPDM, 30 Junho 2016 

Em foco oportunidades de 
serviços, formação e de 
financiamento para a inovação 
em PME. Ocasião para a 
apresentação do projeto 
InnoWork, discussão dos 
materiais de formação e experimentação da sua 
abordagem para a inovação nas empresas. 

 

 

A todos os oradores e participantes 

os nossos agradecimentos pela 

disponibilidade e colaboração!  

Para mais informação, consulte: 

http://www.innowork-project.eu/ 

 

 
 

Oportunidades para PME – informação útil  
 

Melhor Turismo 2020 - Programação Formação-Ação 
www.ctp.org.pt/melhorturismo2020; melhorturismo2020@ctp.org.pt 

 

 

 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://innowork-project.eu/index.php?t=10
http://innowork-project.eu/index.php?t=10
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.innowork-project.eu%2F&h=0AQHP--uOAQFoSVa4xwcH629qi_OwiGsJaYxD8ztVsVbRCw&enc=AZP5of6j40aYmCKJ-Rl3rw4ptl4iKkfSBZ160QJ7-gtcDMdYdKvwFiH4yDmCMCh0yBDwiVzNuxPClJI5RHFkM4U2wFplKfGXI5rM1obEQKM835s3PIGgJPkftptVc_utYxIJKHnp2coG0A6ZiC1FviGguVs_Y4u6yOvBJH4c54pkaAdIOl4oh1o0ah9UdS5gEErRzgXs911ZH7DJ990EU1Qi&s=1
http://www.ctp.org.pt/melhorturismo2020
mailto:melhorturismo2020@ctp.org.pt
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3ª REUNIÃO DO PROJETO CREATUSE  

A terceira reunião do projeto 
CREATUSE -  CREATive Urban Sharing 

in Europe – decorreu em Kirsehir, na 

Turquia, nos dias 15 e 16 de Junho de 

2016.  

Nos próximos meses a parceria irá desenvolver os principais produtos do projeto, 

a saber: Manual das Melhores Práticas de Partilha em Meio Urbano;  Guia: 

Introdução à Partilha e Consumo Colaborativo; Guia: Resolução Criativa de 
problemas e NLP em Estilos de Vida Urbanos de Partilha. Estes produtos ficarão 

disponíveis do sítio no projeto a partir de setembro 2016, nas diferentes línguas da 

parceria (EN; IT; TR; PL; ES e PT). 

 

Poderá em breve comentar o projeto e os seus produtos através do Blog e da 
página Facebook do projeto.  

OUTROS PROJETOS EUROPEUS APROVADOS 

SILVER CODE 
Coding in later life 

ZNANIE Association, Bulgária 

 

 

TAKING TO THE TOP  
Adult Educators on the Journey 

ETKA Andras, Estónia 

 

 

 

CENSOR 
Collaboration and Engagement 

strategies for Refugee Education 

C24 Education and Development 

Limited, Reino Unido 

Em breve, estará disponível informação mais detalhada sobre cada um dos novos projetos da AidLearn! 

   

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.creatuse.eu/
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 UFCD 5642 – Tanatopraxia 

A AidLearn, através do seu Coordenador para a Região Centro, Mário Ley Garcia, 
desenvolveu, entre 27 de maio a 18 de junho 2016, para a AAFC / Associação de 
Agentes Funerários do Centro, formação profissional certificada sobre 
Tanatopraxia, conduzida pelo formador Manuel Rodriguez Lago, com o objetivo 
de: 
“Aplicar as técnicas de preservação e conservação temporária do cadáver que 
permite parar qualquer risco de infeção e atrasar a tanatomorfose”. 
A formação destinou-se aos técnicos das Agências associadas na AAFC e realizou-
se no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Delegação do 
Norte, Porto 

 

  

 

 

 

Cursos 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 trabalhem 

em organizações de educação de adultos e de aprendizagem ao longo da vida, 
tanto públicas como privadas. 

 
 
 
 
 
 

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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