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PROJETOS EUROPEUS  

Projeto DIVINA Edu  

A sociedade é cada vez mais diversa em termos culturais, religiosos, sociais, e 
na formação essa diversidade implica que os formadores / tutores / 

educadores se tenham que adaptar para potenciar o sucesso da aprendizagem 

de todos os participantes. No projeto DIVINA Edu, e com base em projetos já 

desenvolvidos anteriormente por alguns dos parceiros (nomeadamente o 

projeto Learn+ coordenado pela AidLearn entre 2009 e 2011), pretende-se criar 
uma metodologia e curso b-learning para ajudar formadores / educadores na 

gestão da diversidade nos seus grupos de formação.  

O Centro de Formación Somorrostro (ES) é o promotor, e os parceiros são: 

AidLearn (PT), Escuela Profesional Otxarkoaga (ES), Hellenic Open University 

(GR), Olympiaki Epaideftiki Kai Symvouleftiki Epe (GR) e Oxfam Intercultura 
Societa Cooperativa (IT). A primeira reunião da parceria está agendada para 

Bilbao, dias 23-24 de fevereiro de 2017. 

Projeto GREEN TOUR 

Este projeto é uma transferência do projeto 

NATUR coordenado pela AidLearn entre 

2010 e 2102. O setor do turismo está em 

crescimento a nível Europeu, e é cada vez 

mais necessário capacitar os profissionais deste setor, bem como promover a 

sustentabilidade do turismo e a proteção ambiental dos destinos turísticos. É 

este o principal objetivo do projeto GREEN TOUR, com a criação de um curso 

b-learning dirigido a profissionais de turismo, principalmente de PMEs. Este projeto é coordenado pelo Ecocenter Alapítvány 

(HU) e tem como parceiros: AidLearn (PT), European Center For Quality Ood (BG), LUISS Libera Universita Internazionale Degli 

Studi Sociali Guido Carli (IT) e Szent Istvan University (HU). A primeira reunião da parceria está agendada para 5 e 6 de dezembro 

2016, nas instalações da AidLearn.  
 

EM DESTAQUE 

 

Aprovação do Projeto DIVINA 

Edu / Diversity in Adult 

Education, submetido pelo 

Centro de Formación 

Somorrostro – Espanha, e do 

Projeto GREEN TOUR / Green 

Tourism Education: Innovative 

way to Develop Rural Areas, 

submetido pelo Ecocenter 

Alapítvány – Hungria, à Ação 

Chave 204, Programa 

Erasmus+, Candidaturas 2016! 
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Projeto BACCHUS SME 

O projeto Organisational Diagnosis and B-Learning Tool for Enhancement of the 

Wine Tourism SME / BACCHUS SME preocupa-se com desenvolver uma 

ferramenta de diagnóstico e um curso B-learning disponíveis na plataforma 
BACCHUS SME (on-line) para formação inicial ou contínua dirigidas 

essencialmente a PMEs de Enoturismo. A coordenação do projeto é da CDE 

Petra Patrimonia (FR), e os parceiros são: AidLearn (PT), MERIG (AT), Molise 

verso il 2000 scrl (IT), Universidade de Salamanca (ES) e DAKOM (BG). 

Na 1ª Reunião Transnacional do projeto, realizada na sede da CDE Petra 

Patrimonia (3/4 Novembro de 2016), discutiu-se a imagem do projeto, e os 

passos a dar na pesquisa a realizar junto de PMEs de Enoturismo e turistas de 
locais de Enoturismo. Em breve teremos questionários online, e gostaríamos 

contar com a sua participação.  

 

Projeto Refugees IN 

O projeto Cinema for Refugees Social Inclusion já tem logo, o ponto de partida 

para a sua imagem de marca! Estamos a construir o website, disponível em 

breve, mas pode ir acompanhando os trabalhos em curso pela página do 
Facebook do projeto. 

Este projeto é coordenado pela AidLearn, e pretende combater as crenças 

sociais negativas com evidências indubitáveis feitas por e sobre as realizações 

de ex-refugiados bem incluídos nas sociedades da UE onde vivem hoje. 

Pretende-se dotar os profissionais que trabalham com os refugiados de um 
pacote inovador baseado no cinema para incentivar o diálogo intercultural, 

combater a discriminação dos refugiados e promover a sua inclusão social. 

Em consonância com a abordagem adotada no Projeto CINAGE, o cinema será utilizado como instrumento para quebrar 

estereótipos e retratar histórias de vida reais e inspiradoras de antigos refugiados bem incluídos na UE, acreditando que eles 

podem ter um papel central como modelo de Inclusão de refugiados recém-chegados  
Os parceiros são: VHS Hamburgo (DE), Centro Studi Citta di Foligno Associazione (IT), Slovenian Third Age University (SI), Dun 

Laoghaire Institute of Art, Design & Technology (IE) e Greek Council for Refugees (GR). A primeira reunião do projeto terá lugar 

em Liubliana (SI) nos dias 2 e 3 de Dezembro – oportunidade para todos os parceiros se conhecerem e estabelecerem uma 

equipa coesa, a trabalhar para o mesmo fim. A primeira grande tarefa é detalhar a pesquisa sobre inclusão social e sobre filmes 

Europeus desde 2000, de todos os 28 países da EU, focados na inclusão de refugiados, ponto de partida para as atividades 

subsequentes a desenvolver no projeto. 

“Na UNHCR, pressionamos para ação Europeia concertada para prevenir a 

perda de vidas no mar. Também trabalhamos para garantir padrões 

dignificantes de receção, sistemas de asilo sensíveis à proteção e soluções 

duradouras”  

                                                            (UNHCR, The UN Refugee Agency) 

  

    

 
1ª Reunião do Projeto BACCHUS SME, Forcalquier, França 
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Projeto Taking to the Top 

O projeto Adult Educators on the Journey é dirigido a educadores de adultos que sentem necessidade de um curriculum para o 

desenvolvimento de competências básicas de adultos com que trabalham. Iniciou-se a 1 de Novembro de 2016 e terá a duração 

de 2 anos. Pretende-se não só a criação do curriculum, mas também o teste do curso nos diferentes países da parceria: Eesti 

Taiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras (EE – Coordenador do projeto), Eesti Vabaharidusliit Mtu (EE), AidLearn (PT), 
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (GR), Global 

Learning & Skills Partnership (UK), Schweizerischer 

Verband für Weiterbildung (CH) e Hälsinglands 

utbildningsförbund (SE). A primeira reunião da parceria 

será nas instalações da AidLearn, a 9 e 10 de Fevereiro 

de 2017. 

Projeto Silver Code 

O projeto Senior Trainees on Coding / Silver Code é 
direcionado para a população sénior, com o objetivo de 

desenvolver a literacia digital, e mais especificamente 

para a aprendizagem do básico em programação. O curso de formação a desenvolver envolverá a criação de uma comunidade 

virtual de seniores para promover a aprendizagem entre pares e manter a prática da utilização das TIC, para além de se promover 

vários eventos dirigidos aos seniores. Este projeto é coordenado por Drujestvo Znanie (BG), e como parceiros inclui a AidLearn 

(PT), Eurocrea Merchant Srl (IT), Slovenian Third Age University (SI), Die Berater (AT), Universidade Politécina de Timisoara (RO) 

e Universidade Wroclawski (PL).  

PROJETO CREATUSE 

A apresentação do projeto Creative Urban Sharing in Europe em folheto já está disponível 
online, no site do CreatUse, nas várias línguas do projeto. O Guia de Introdução à Partilha e 

Consumo Colaborativo, nas várias línguas, está também terminado, e muito em breve estará 

disponível no site do projeto. Pode deixar os seus comentários e sugestões no Blog do site, e 

seguir os posts relacionados com o tema da Partilha e Consumo Colaborativo, um pouco por 

todo o mundo.  

De 27 de Novembro a 3 de Dezembro, na Universidade de Bari (Itália), elementos de cada uma 

das instituições parceiras estarão em formação sobre vários modelos e técnicas, que serão 
apresentadas ao público em geral nos próximos Guias do CreatUse: Creative Problem Solving; 

Neuro Linguistic Programming; World Café; e Open Space Technology.  

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.creatuse.eu/
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PROJETO INNOWORK 

O projeto InnoWork - Towards a More Innovative Workplace, está a chegar ao fim, tendo decorrido várias atividades de 

disseminação do projeto e dos seus produtos nos últimos meses, a nível Europeu. Os produtos principais são: Curriculum; 

Material de Formação, em 10 módulos; e Orientações para Entidades Formadoras. Todos estão disponíveis para consulta e 

download no sítio do projeto, nas várias línguas da parceria (inglês, português, búlgaro, finlandês, alemão e lituano). 

Conferência Final InnoWork 
Realizou-se a 14 de outubro de 2016 em Sofia, Bulgária, a Conferência Final do Projeto 
InnoWork, que contou com a participação de todos os parceiros do projeto (Bulgária, 

Portugal, Reino Unido, Finlândia, Áustria e Lituânia), de empresários e entidades 

formadoras búlgaras bem como de outros interessados, num total de mais de 130 

participantes. 

A AidLearn esteve representada por Maria Helena Antunes, Graça Gonçalves e Márcia Silva, 

e a APGICO por Fernando Sousa e Ileana Monteiro. 
A Conferência visou sobretudo a apresentação e divulgação dos principais produtos do 

projeto. O Modelo de Inovação Organizacional adotado no InnoWork foi igualmente 

apresentado, ilustrado com um estudo de caso e realizado um workshop prático. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Conferência InnoWork Portugal 
Realizou-se a 26 de outubro de 2016 a Conferência InnoWork Portugal, subordinada ao 

tema ”Inovação Empresarial: Indústrias 4.0, o nascer de uma nova era?”, no PIC – Portugal 

Industries Center, Santo Antão, Batalha, com a presença de cerca 50 pessoas. 

O ex-ministro Mira Amaral integrou o painel de convidados, acompanhado pelo diretor 

executivo da D. Dinis Business School, Vítor Ferreira, e pelo Diretor de Marketing e Inovação 
da inCentea, Paulo Martins. 

No evento foram apresentados os principais produtos do Projeto InnoWork e realçada a sua 

relevância para a criação de um ambiente mais favorável à inovação em micro, pequenas e 

médias empresas. Foi também dado um contributo pertinente para a reflexão sobre inovação 

empresarial em tempos de intensificação crescente de tecnologias para automação, troca de 

dados e de sistemas ciber-físicos. 
 

CURSOS DE FORMAÇÃO – Inscrições Abertas 

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. 

 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

O 1º curso do ano 2017 de formação pedagógica inicial de formadores, possibilitando o acesso ao CCP de formador/a, vai 
decorrer na sede da empresa sita na rua Frederico George, 31 B -1600-012 em Lisboa.  

Aproveite a nossa promoção de 15% de desconto: o custo total é de 306€ (pago em três tranches). O curso realizar-se-á 

às 5ªf, 6ªf e sábados em horário pós-laboral, de 5 de Janeiro a 25 de Fevereiro. Se estiver interessado/a inscreva-se entrando 

em contacto connosco.  

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

https://twitter.com/AidLearn 
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