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PROJETO BACCHUS SME  

O website do projeto BACCHUS SME já está disponível, onde pode encontrar 
informação mais detalhada sobre o projeto. A primeira newsletter do projeto 

foi lançada em Março de 2017 e a segunda será brevemente disponibilizada! 

Os primeiros produtos do 
projeto estão concluídos: 

- Análise sobre o 
Desenvolvimento 

Organizacional em PME e 

 - Análise do Setor 
Vitivinícola. 

Muito brevemente estarão 

disponíveis os respetivos 
Resumos Executivos, no 

website do projeto. 

 

Siga-nos no Facebook!  

 

PROJETO RefugeesIN 

A reunião final do grupo focal 
português realizou-se no dia 

28 de Abril de 2017 na sede do 

AidLearn em Lisboa, que 

selecionou duas longas-

metragens para serem 

incluídas no Catálogo 
RefugeesIN. FATIMA, 2016 de 

Philippe Faucon e DHEEPAN, 

2015 de Jacques Audiard.  

 

A AidLearn participou no 

passado dia 5 de maio nas 

comemorações dos 30 anos do 

Programa Erasmus, na 

residência oficial do Sr. 

Primeiro-ministro. A AidLearn 

esteve representada pela Dra. 

Graça Gonçalves que 

apresentou brevemente alguns 

dos projetos em que a AidLearn 

esteve / está envolvida, como 

projetos de Economia de 

Partilha (We Share e Creatuse), 

de Gestão de PMEs (Strategy 

Train e TrainSME), Turismo 

(Natur, QualiTour, GreenTour e 

BACCHUS SME), e Cinema 

(CINAGE e RefugessIN). 

 

 

Terceira reunião do projeto, 8 e 9 de Maio de 2017, Plovdiv, 
Bulgária 
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RefugeesIN Grupo Focal – Portugal, AidLearn 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.bacchus-sme.eu/
http://www.bacchus-sme.eu/copie-de-actualites-fr-1
https://www.facebook.com/Bacchus-SME-953987798079362/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=eHM9rSskaqw
https://www.youtube.com/watch?v=Yxxmcipq8Mw
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Decorreu a 18 e 19 de Maio a segunda reunião do projeto RefugeesIN. A parceria 

acordou a conclusão dos dois primeiros produtos e discutiu as próximas 

etapas, incluindo a conceção do Curso RefugeesIN. Foi também o momento 

para um orador convidado analisar a situação dos refugiados na Irlanda. 

Aceda a mais informação no website do RefugeesIN e esteja a par das últimas 

notícias e a situação dos refugiados na página do Facebook do projeto! 

 

 
PROJETO CREATUSE 

A 4ª reunião do projeto CREATUSE decorreu em Madrid, a 24 e 25 de abril. Estão 

disponíveis para download no site do projeto: o folheto, a primeira Newsletter  

projeto e o livro ‘Exemplos de Melhores Práticas’ 

Igualmente disponível para download no site, nas 6 línguas da parceria, os guias 

‘Introdução à Economia de Partilha e Consumo Colaborativo’ e ‘Resolução Criativa de 

Problemas e PNL em Estilos de Vida Urbana de Partilha’.  

O Guia ‘Tecnologia Open Space e Método World Café em Estilos de Vida Urbana de 

Partilha’ está praticamente finalizado e será brevemente disponibilizado no site 

para download. Foram acordados os próximos passos para a criação do Guia 
‘Recursos e Ferramentas: Como Ativar uma Comunidade/Cidade de Partilha’.  

Os Workshops para apresentação de todos os Guias serão realizados em todos 

os países da parceria, nos meses de setembro e outubro deste ano.  

Esteja a par das últimas novidades no Facebook do projeto! 

 

PROJETO GREEN TOUR 

A segunda reunião do projeto Green Tour decorreu em Godollo-Hungria, na Szent 

Istvan University, nos dias 27 e 28 de Abril de 2017.  

Durante a reunião foram apresentados: 1) o s resultados da investigação feita 

sobre o tema do projeto na Hungria e na Bulgária e 2) os planos de 

desenvolvimento para o Material de Formação e a Ferramenta de Aprendizagem 
Mista (B-learning Tool).  

Os planos de disseminação e avaliação foram atualizados e foi discutido, ainda, o 
primeiro relatório do projeto Green Tour a ser apresentado à Agência Nacional 

Húngara.  

Siga-nos no website Green Tour e na página Facebook do projeto! 

 

2ª Reunião do Projeto RefugeesIN, Dublin, Irlanda 

 

4ª Reunião do Projeto CREATUSE, Madrid, Espanha 
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2ª Reunião do Projeto GREEN TOUR, Godollo, Hungria 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.refugeesinproject.eu/en/
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/
http://www.creatuse.eu/
http://www.creatuse.eu/wp-content/uploads/2016/08/leaflet-pt.pdf
http://www.creatuse.eu/wp-content/uploads/2017/01/CREATUSE-1st-Newsletter.pdf
http://www.creatuse.eu/wp-content/uploads/2016/04/03-CU-BEST-PRACTICE-PT.pdf
http://www.creatuse.eu/
http://www.creatuse.eu/
https://www.facebook.com/CREATUSEPROJECT/
https://www.greentourproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectGreenTour/
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PROJETO SILVER CODE 

Quer aprender a codificar? Tem interesse em participar numa formação gratuita promovida 

pelo Projeto Europeu Silver-Code. Tem 50 ou mais anos?  

Agradecemos a sua colaboração, preenchendo o seguinte questionário. 

O projeto Silver-Code da UE, do qual a AidLearn é um dos parceiros, é pensado para 

promover as suas capacidades digitais gerais, 

enquanto aprende os conceitos básicos de 

codificação/programação. Estar bem 
informado/a sobre codificação tem vindo a 

tornar-se obrigatório para todos aqueles que 

- independentemente da sua idade - se preocupam em adaptar-se ao mundo digital 

em mudança.  

Se estiver interessada/o em participar na formação Silver-Code, não se esqueça de 

nos fornecer os seus dados de contacto no final do questionário. Consulte toda a 

informação no website do projeto e siga-nos no Facebook!  

 

 

PROJETO Taking to the TOP 

A segunda reunião do projeto TTop teve lugar na Universidade Aristotelio 

Panepistimio em Thessaloniki, nos dias 27 e 28 de abril.  

 

Apresentou-se um primeiro importante resultado do 

projeto sobre o Mapeamento das Práticas no Domínio da 

Educação de Adultos, que estará disponível em breve na 

página web do projeto.  

 

 

Também se determinou os módulos a integrar o curso de formação, destinado aos educadores de adultos, e as 

responsabilidades dos parceiros. A reunião contou com a presença de todas as organizações parceiras. 

 

 

 

 
2ª Reunião do Projeto SILVER CODE, Ljubljana, Eslovénia 
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2ª Reunião do Projeto TTOP, Thessaloniki, Grécia 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.silvercodeproject.eu/
https://www.1ka.si/a/126474
https://www.silvercodeproject.eu/en/
https://www.facebook.com/projectsilvercode/
http://www.andras.ee/node/1939
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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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