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PROJETOS 

Workshop CENSOR 
 

A AidLearn, Consultoria em RH, Lda e a C24Education and Development 

(Peterborough, UK) realizaram o Workshop CENSOR, destinado a técnicos/as 

que trabalhem na integração social de refugiados/migrantes, que visou: 

 Divulgar a importância crescente do diálogo e da compreensão mútua de 

pessoas e grupos que vivem juntos numa comunidade multicultural e 

religiosa; 

 

 Melhorar o processo de aprendizagem tanto dos refugiados/migrantes 

como dos formadores/educadores através da troca de ideias e experiências 

num ambiente multicultural e religioso;  

 

 Partilhar metodologias e estratégias de educação não formal que 

melhorem e promovam a compreensão da diversidade em comunidades 

multiculturais e que sejam dissuasoras de preconceitos, estereótipos e 

racismo. 

 

 

A AidLearn partilhou a abordagem inovadora do Projeto RefugeesIN, no 

qual o cinema é usado como uma ferramenta para romper estereótipos e 

retratar histórias de vida reais e inspiradoras de ex-refugiados que 

possam ter um papel de modelo para a inclusão social de recém-chegados. 

 

 

EM DESTAQUE 
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PROJETO BACCHUS SME  

 

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

Wine Tourism SME / BACCHUS SME é um projeto europeu Erasmus+ concebido 

para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas PMES do setor do 

Enoturismo. 

Pretende desenvolver uma ferramenta de diagnóstico e um curso B-learning 

disponíveis na plataforma BACCHUS SME (on-line), para formação inicial ou 

contínua. 

Na primeira fase de desenvolvimento do projeto foram desenhados dois 

questionários:  

 Questionário sobre o Perfil do Enoturista, para a recolha de informação 

sobre o perfil de competências e experiência do enoturista, e  

 Questionário sobre o Setor do Enoturismo, para a recolha de informação sobre a experiência e necessidades formativas 

das empresas vocacionadas para o enoturismo.   

 A informação recolhida servirá de suporte ao desenvolvimento de um curso de formação misto (formação presencial e a 

distância) para melhorar as competências dos profissionais no sector do enoturismo.  
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PROJETO REFUGEESIN   

 

Realizou-se, nos dia 2 e 3 de Dezembro 2016, a 1ª reunião 

transnacional do Projeto Cinema for Refugees Social Inclusion 

/RefugeesIN, em Ljubjana, Slovenia. 

 

Como pode participar? 
 

Estamos a criar uma bolsa externa de peritos composto 

por representantes de: 1) comunidades de refugiados, 2) 

educação de adultos e de organizações da sociedade civil 

e 3) peritos em cinema,  

que será consultada para recolher recomendações e 

sugestões de melhoria. 

 

Para quem é? 

Os produtos destinam-se a profissionais e organizações 

(educação e sociedade civil) que trabalham na inclusão social de 

refugiados. 

O projeto também visa sensibilizar a opinião pública sobre 

sociedades coesas e inclusivas bem como sobre o papel do cinema 

na promoção de representações de sociedades mais inclusivas. 

Quando acontecerá? 

Jan. - Jun. 2017: Brochura. Histórias bem-

sucedidas de inclusão de ex-refugiados 

Jan. 2017-Fev. 2018: Catálogo de Filmes. 

Longas-metragens e curtos documentários 

Jun. 2017 - Fev. 2018: Curso. Realização dos 

documentários 

Jan. -Jun. 2018: Guia: Recomendações para o 

melhor uso dos recursos do Pacote 
Mar. -Abr. 2018: Seminário Promocional 

Jul. 2018: Entrega do Pacote final RefugeesIN 

Out. -Nov. 2018: Conferências e Festivais 

de Cinema 

Como vamos fazer? 

 O RefugeesIN oferece um Pacote inovador (com Brochura, 

Catálogo de Filmes, Curso e Guia) baseado no cinema para ser 

usado por profissionais, de forma a incentivar o diálogo 

intercultural, combater a discriminação contra os refugiados e 

promover a sua inclusão social. 

 

Durante Cursos Piloto são realizados curtos documentários pelos 

próprios refugiados e a partir de histórias reais de inclusão social. 
 

 

Onde acompanhar o RefugeesIN? 
 

Website RefugeesIN                       Facebook RefugeesIN 

 

 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=Rrx-ndK9-1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Rrx-ndK9-1Q
http://refugeesinproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/


 
 

 

Rua Frederico George, 31B, Loja 1, 1600-012, Lisboa, Portugal   Tel./Fax (00351) 21 759 12 17   
Tm: (00351) 96 870 04 62 ou (00351) 93 531 16 95       info@aidlearn.pt;            http://www.aidlearn.pt 

 

 

 
PROJETO CREATUSE 

 
Realizou-se em Bari (Itália), o curso de Formação em “EXPERTS IN 

CREATIVITY AND SHAREABLE POLICIES” na Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”, de 27 Nov. 2016 a 3 Dez 2016.  

 

Contou com 16 participantes das organizações parceiras do Projeto 

“Creatuse”, provenientes de Itália, Portugal, Espanha, Reino Unido, 

Polónia e Turquia. 

 

As participantes da AidLearn foram também as formadoras na 

metodologia World Café. 

 

A aprovação no curso permitiu a atribuição de 1.5 créditos ECVET. 

O curso incluiu 6 módulos: 

 Creative Problem Solving 

 NLP (Neuro Linguistic Programming) 

 Social Innovation and the Sharing    

Production/Consumption 

 Employment Opportunities from Sharing, Active Citizenship 

and Social Entrepreneurship 

 Open Government 

 World Café + Open Space Technology, 

e  ainda uma visita a duas organizações com atividade em Partilha e 

Consumo Colaborativo, nos arredores de Bari: Ex-Fadda e 

Alberobello Association. 
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AidLearn no Workshop Internacional emcra 
 

 

“New ideas - new projects - new funding" 

17/18 Novembro 2016, Berlim, Alemanha 

 

A AidLearn conjuntamente com a Apgico- Associação Portuguesa de 

Criatividade e Inovação participaram no workshop emcra em Berlim, 

sobre novas ideias para projetos europeus, tendo apresentado e 

discutido novas propostas e alargado a sua rede de trabalho europeia. 

  

Foi criado pela emcra um espaço de discussão e liberdade criativa que 

permitiu um trabalho muito profícuo, facilitado por uma excelente 

organização e oportunidades de networking e de convívio. 
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Cursos de Formação KA1 - 2017 
 

 

 

KA1 em Lisboa  
 

 Inscrições abertas 
 
Consulte o site www.aidlearn.pt para 

conhecer algumas oportunidades de 

projetos de mobilidade Erasmus+ que a 

AidLearn desenvolve em Portugal  

   

Os cursos destinam-se a 

colaboradores/as e voluntários/as das 

organizações de educação de adultos e 

aprendizagem ao longo da vida, tanto 

públicas como privadas, bem como a 

formadores/as e a educadores/as de 

adultos que desenvolvem atividade com 

seniores. 

 
Creative Drama for 

Education 
 

 

 
 

 
Diversity 

Management 
 
 

Cinage Bullying 
Prevention 
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Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

  

As inscrições para o curso de formação pedagógica inicial de formadores, encontram-se abertas.  

Este curso possibilita o acesso ao CCP de formador/a e decorre 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 cronograma do curso será elaborado logo que a organização tenha inscrições suficientes para organizar o grupo e terá 

em consideração as disponibilidades dos/as interessados/as.  

Se estiver interessado/a inscreva-se entrando em contato connosco.  

 

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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