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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  (Direção-Geral do Emprego e 

das Relações de Trabalho), em várias áreas de 

educação e formação. Conheça mais sobre a AidLearn 

e siga-nos! 

 

www.aidlearn.pt 

 

 

Newsletter AidLearn 

A publicação da Newsletter AidLearn, dirige-se 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. 

 

Nesta 10ª edição (outubro 2018), apresentaremos as 

principais notícias sobre os projetos nacionais e 

internacionais coordenados pela AidLearn ou 

desenvolvidos em parceria, no período de julho a 

setembro de 2018. 

EM DESTAQUE 

 

CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL & 

FESTIVAL DE CINEMA 

 

 

CONFERÊNCIA  

 

 

 

AÇÃO PILOTO 

 

 

 

 
 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://certifica.dgert.msess.pt/home.aspx
http://www.aidlearn.pt/
https://twitter.com/AidLearn
https://www.youtube.com/channel/UCj9FqIWHz7EJuyXBaS5crmA
https://www.linkedin.com/groups/3613670/profile
https://www.facebook.com/AidLearn/
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O Projeto RefugeesIN é um projeto que proporciona oportunidades de 

educação de adultos para a inclusão social, através da análise crítica do 

cinema europeu e da produção de documentários sobre histórias de vida 

inspiradoras de refugiados. Saiba mais em:  

www.refugeesinproject.eu 

 

 

 

 

Conferência Internacional & Festival de Cinema 

 

 

Em nome da parceria do projeto RefugeesIN, a AidLearn tem o prazer de convidá-lo a 

participar na Conferência Internacional e Festival de Cinema - Portugal 2018, Cinema para 

a Inclusão Social, a ser realizado no dia 22 (9:00 às 18: 45h) e 23 de Novembro (9:00 às 

13:00) 2018, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, Estrada de Telheiras, 146, Lisboa. 

 

Ao longo dos ultimos meses temos vindo a preparar esta conferência que ir-se-à realizar 

em Novembro, sendo o idioma de trabalho o Inglês. 

A conferência visa incentivar o diálogo intercultural, combater a discriminação contra os 

refugiados e promover sua inclusão social. 

 

Durante o evento, será feita uma Análise Situacional dos Refugiados na União Europeia e 

em Portugal, por profissionais experientes e apaixonados que todos os dias trabalham para 

uma Europa melhor e mais inclusiva. 

 

 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.refugeesinproject.eu/
https://www.refugeesinproject.eu/pt/actions/conferences/pt.html
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/
https://twitter.com/search?q=ProjRefugeesIN
https://www.youtube.com/channel/UCzV1TFUqO67vG0diQ7mk3QA
https://www.refugeesinproject.eu/pt/news/newsletter-2.html
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No Festival de Cinema teremos a estreia dos documentários RefugeesIN, legendados em 

inglês, que serão votados pelo público para os prémios: melhor documentário; melhor 

realizador; história mais inspiradora. 

 

 
Documentários RefugeesIN 

 

A Conferências Internacional incidirá também nos Desafios e Estratégias para a Inclusão 

Social, através de apresentações de quatro projetos europeus, que partilharão as suas 

experiências e abordagem metodológica para a inclusão social. 

 

 

  

PROJETO REFUGEESIN 
Coordenador: AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal) 
Parceiros: 

 Associazione Centro Studi Città di Foligno (Itália) 
 Slovenian Third Age University (Eslovénia) 
 Hamburger Volkshochschule (Alemanha) 
 Institute of Art, Design & Technology – Dun Laoghaire (Irlanda) 
 Greek Council for Refugees (Grécia) 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.refugeesinproject.eu/pt/pack/catalogue/documentaries.html
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AidLearn promoveu a Ação-Piloto do Curso Silver-Code 

A ação-piloto teve o seu início no dia 10 de julho, 

em Lisboa, em parceria com a Universidade 

Intergeracional de Benfica (UNISBEN). Nesta 

ação-piloto, os participantes, com uma idade 

compreendida entre os 60 e os 75 anos de idade, 

puderam aprender as noções básicas da 

programação computacional, com recurso a uma 

plataforma que foi desenvolvida especificamente 

para a população-alvo. Pretendia-se assim, 

favorecer a aprendizagem ao longo da vida e o 

envelhecimento ativo.  

 

Conferência Silver-Code - Portugal 

A 21 de setembro de 2018, realizou-se a Conferência 

Silver-Code, na sede da UNISBEN, em Lisboa. 

Apresentou-se o projeto a uma audiência mais 

alargada, refletiu-se sobre a literacia digital e o 

envelhecimento ativo e foi feito o balanço da ação-

piloto, pelos seus mais diretos participantes, facilitador 

e aprendentes. O Presidente da UNISBEN, Dr. Carlos 

Consiglieri, deu as boas-vindas e destacou a 

importância do projeto e o sucesso da ação piloto. A 

Dra. Maria Helena Antunes, coordenadora do Silver-

Code em Portugal, destacou de seguida a importância 

da literacia digital e do envelhecimento ativo, numa 

sociedade progressivamente mais envelhecida e digitalizada. No final, os participantes da 

ação-piloto enfatizaram a experiência de aprendizagem vivida, os aspetos melhor 

alcançados e também algumas recomendações de melhoria.  

A Conferência Silver-Code Portugal foi transmitida online em direto, sendo possível visionar 

o vídeo gravado aqui. 

O projeto SILVER-CODE visa melhorar a qualidade de vida das 

pessoas mais idosas no nosso mundo digital através do 

desenvolvimento de conhecimentos e competências para aproveitar 

plenamente a tecnologia digital. Saiba mais em:  

 

www.silvercodeproject.eu/pt/ 

 

 

Sessão de Abertura, Ação-Piloto Silver-Code, Portugal 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=e2UncIGaPXg&feature=youtu.be
https://www.silvercodeproject.eu/pt/project/news.html
https://www.facebook.com/projectsilvercode/
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Encerramento em Viena do Projeto Silver-Code 

 

A reunião final do projeto Silver-Code 

decorreu em Viena, na Áustria, no dia 26 

de Setembro, com a presença de todos 

os parceiros.  

A equipa considerou que os objetivos 

foram alcançados dentro dos parâmetros 

definidos.  

Estão confiantes na sustentabilidade dos 

produtos criados, tanto mais que o 

projeto conseguiu chegar junto do 

público-alvo e fomentar o interesse pela 

aprendizagem de codificação. 

 

 

 

 

 

  

PROJETO SILVER-CODE 

Coordenador: Znanie Association (Bulgária) 

Parceiros:  

 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal) 

 Slovenian Third Age University (Eslovénia) 

 “die Berater” Unternehmensberatungs (Áustria) 

 Eurocrea Merchant SRL (Itália) 

 University of Wroclaw, The University of The Third Age (Polónia) 

 University of Politehnics in Timisoara (Roménia) 

 

Equipa Silver-Code, Viena, Austria 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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Ação-Piloto do Curso BACCHUS SME 

Com o objetivo de desenvolver e melhorar aptidões e competências relacionadas com o 

enoturismo, a AidLearn, em parceria com a Rota de Vinhos da Península de Setúbal e a 

Câmara Municipal de Palmela, irá iniciar a ação-piloto portuguesa do Curso BACCHUS 

SME, no dia 9 de outubro, em Palmela. Os/as participantes serão todos profissionais ligados 

ao enoturismo que pretendem melhorar e enriquecer os seus conhecimentos e 

competências relacionados com as suas atividades profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Bacchus SME é um projeto Europeu concebido para desenvolver 

uma ferramenta de diagnóstico e um inovador curso de formação 

misto para a formação inicial ou contínua das Pequenas e Médias 

Empresas (PMEs) do setor do enoturismo, no âmbito do programa 

Erasmus+. Saiba mais em:  

www.bacchus-sme.eu 

 

 

 
 

 

PROJETO BACCHUS 

Coordenador: CDE Petra Patrimonia (França) 

Parceiros:  

 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal) 

 Multidisciplinary European Research Institute Graz (Áustria) 

 Molise verso il 2000 scrl (Itália) 

 Universidad de Salamanca (Espanha) 

 DAKOM (Bulgária) 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.bacchus-sme.eu/
https://www.facebook.com/BacchusSME/
https://www.bacchus-sme.eu/copie-de-actualites-fr
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Financiado pelo Programa ERASMUS+ (KA2, Educação de Adultos), o projeto 

SPADE visa melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas no nosso mundo 

digital, através do desenvolvimento de saberes e competências para aproveitar 

mais plenamente a tecnologia digital. Saiba mais em:  

 

Passeios Culturais AidLearn 
 

No âmbito do Ano Europeu do Património Cultural 2018 e dando continuidade à metodologia 

aplicada no workshop do projeto #SPADE - a partnership 

for digital inclusion, a AidLearn iniciou uma nova área de 

intervenção de oferta de passeios culturais por Lisboa. Na 

sua primeira edição, fomos à descoberta de Campo de 

Ourique, no dia 6 de Julho. Do Cemitério dos Prazeres, 

passámos pela Igreja do Santo Condestável, 

percorremos a Casa Fernando Pessoa e terminámos na 

Padaria do Povo.  

Um passeio rico em descobertas e boa disposição, a que 

se seguirá novas oportunidades para continuar a 

“Descobrir Lisboa” 

Estejam atentos à nossa página FB  
sobre o próximo passeio cultural! 

Para mais informações, entre em contacto connosco! 
PROJETO SPADE 

 
 

 

 

 

 

  

PROJETO SPADE 

Coordenador: Poleski Ośrodek Sztuki (Polónia) 

Parceiros:  

 AidLearn (Portugal) 

 Volkshochschule Stuttgart (Alemanha) 

 Norrköpings Stadsmuseum (Suécia) 

 Die Wiener Volkshochschulen (Áustria) 

 PRO-MED (Polónia) 

 Agência Balcã para o Desenvolvimento Sustentável (Bulgária) 

 Associazione Nestátních Neziskových Organizací Jihomoravského Kraje (República Checa) 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/SPADE-a-partnership-for-digital-inclusion-870429146462082/?__tn__=K-R&eid=ARCYAANyaGvqcPMytmZAh78CiJRsqhSLG-5_sJrUeqfXfov0RSxpiDzrMBpefcerQCzEFFIXzEJq7-yc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY8zfSB5_LUXtkCQYNeAMVVSvKorBbgnoFSLYrzMkhjc9hneO6NvoPNWddabvfGwfp8eJIkHt_b2CGv9eUHYvsf5yo57CzJpvxtmBMHjTsHzMydy3lhI39-fNYDe6UQFf93mDWVKbQ_LSrCp6elAh4vDlyO19KGMUo7VpvoJeZb61XQ7UFLVzfMDjUhcrljZSWF_2fsR6UQgiiT2LVOyulfd4
https://www.facebook.com/SPADE-a-partnership-for-digital-inclusion-870429146462082/?__tn__=K-R&eid=ARCYAANyaGvqcPMytmZAh78CiJRsqhSLG-5_sJrUeqfXfov0RSxpiDzrMBpefcerQCzEFFIXzEJq7-yc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY8zfSB5_LUXtkCQYNeAMVVSvKorBbgnoFSLYrzMkhjc9hneO6NvoPNWddabvfGwfp8eJIkHt_b2CGv9eUHYvsf5yo57CzJpvxtmBMHjTsHzMydy3lhI39-fNYDe6UQFf93mDWVKbQ_LSrCp6elAh4vDlyO19KGMUo7VpvoJeZb61XQ7UFLVzfMDjUhcrljZSWF_2fsR6UQgiiT2LVOyulfd4
https://www.facebook.com/AidLearn/
https://www.aidlearn.pt/pt/empresa/contactos.html
https://www.facebook.com/SPADE-a-partnership-for-digital-inclusion-870429146462082/
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Sessões de Brainstorming DIDO 
 

Dois grupos muito entusiasmados, diversificados e participativos reuniram-se na sede da 
AidLearn para realizar sessões de brainstorming, onde se agrupou um conjunto de ideias e 
soluções originais para combater o abandono escolar na educação de adultos.  
 

Aqui fica o nosso agradecimento a todos os envolvidos nestas sessões de brainstorming! 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

DIDO é um projeto Europeu concebido para compreender e prevenir 

o abandono precoce na Educação de Adultos. O projeto pretende 

compreender profundamente os motivos que levam numerosos 

aprendentes adultos a abandonar os processos de aprendizagem 

antes de completarem os cursos/programas em que se encontram 

inscritos. Saiba mais em:  

https://sites.google.com/prod/view/dido-project/homepage 

 

 
 

 

PROJETO DIDO 

Coordenador: CVO Antwerpen (Bélgica) 

Parceiros: 

 Axxell Utbildning AB (Finlândia) 

 Stichting ROC West-Brabant (Holanda) 

 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal) 

 HF & VUC FYN (Dinamarca) 
 The Swiss Federation for Adult Learning (Suíça) 

Sessão Brainstorming DIDO, 26 julho 2018 Sessão Brainstorming DIDO, 12 setembro  2018 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/DIDO_eu-1629958667053960/
https://twitter.com/DIDO_eu
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Ação do Projeto DIVINA em Portugal 

O Curso DIVINA estará em breve disponível na plataforma online, nas diferentes línguas da 

parceria. 

 

 

 

 

 

Em Outubro irá decorrer um primeiro Evento de apresentação do Curso e convite à 

participação na ação-piloto. A última reunião e Conferência Internacional serão realizadas 

em Atenas, Grécia, em dezembro de 2018, com data a definir. Fique atento ao FB para mais 

novidades! 

 

 
  

O “Diversity In Adult Education” (DIVINA EDU) é um projeto financiado 

pela UE no âmbito de parcerias estratégicas Erasmus+, com o objetivo 

de proporcionar competências e ferramentas específicas aos 

formadores e colaboradores de organizações de educação de adultos 

para gerir a diversidade nos formandos adultos. Saiba mais em: 

www.diversityadultedu.eu 

 

 

 

PROJETO DIVINA 

Coordenador: Centro de Formación Somorrostro (Espanha) 

Parceiros: 

 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal) 

 Hellenic Open University (Grécia) 

 Olympic Training and Development (Grécia) 

 EscuelaProfesional Otxarkoaga (Espanha) 

 Oxfam Italia Intercultura (Itália) 

 

Estrutura Modular do Curso DIVINA 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/divinaedu/
http://www.diversityadultedu.eu/
https://mailchi.mp/93f11bb8726f/divina-diversity-in-adult-education-erasmus-project-163351
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Catálogo StereoSciFi de Filmes & Livros 

O Catálogo StereoSciFi, de Filmes & Livros, está 

finalizado e traduzido para Português, Polaco, Lituano 

e Espanhol.  

 

Iniciámos a criação das atividades de aprendizagem, 

a integrar a Mala de Atividades, baseadas em 4 dos 

filmes e 4 dos livros do Catálogo! 

 

Livros selecionados: ‘Filho do Tempo’, ‘O Cair da 

Noite’, ‘A Cidade e as Estrelas’, ‘Cinder’.  

 

Filmes selecionados: ‘Divergente’, ‘Sem Tempo’, 

‘Sete Irmãs’, ‘Valerian’ e a Cidade dos Mil Planetas’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stereotypes and Hard Science Fiction (StereoSciFi) é um projeto 
europeu, cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. 
O objetivo principal é promover a igualdade e a inclusão, melhorando 
as capacidades sociais dos alunos em relação aos estereótipos 
sociais. O StereoSciFi trabalha com os jovens, nas escolas, propondo 
atividades que têm por base livros e filmes de ficção científica com 
fundamento científico nas ciências exatas e sociais.  
Saiba mais em: 

 

 

PROJETO STEREOSCIFI 

Coordenador: AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos (Portugal) 

Parceiros: 

 Euro-Net (Itália) 

 Telšių švietimo Centras (Lituânia) 

 Otxarkoaga (Espanha) 

 University of Lodz (Polónia) 

 Agrupamento de Escolas Emídio Navarro (Portugal) 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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Encerramento do Projeto TToP em Londres 

O encerramento do projeto Taking to 
the Top teve lugar em Londres, a 27 e 28 de 
setembro, com a última reunião do projeto e 
a Conferência Internacional. Todos os 
parceiros estiveram presentes e participaram 
ativamente na Conferência.  

Para além da apresentação do projeto e 

dos seus produtos, com destaque para o 

Referencial do Curso TTOP e alguns dos 

seus módulos, foi possível ouvir Mark 

Ravenhall sobre as Políticas Europeias em 

Mudança na Aprendizagem e Educação de 

Adultos.  

Em Portugal realizar-se-ão no final de Outubro, em Lisboa, Almada e Montijo, eventos de 

valorização. Siga o Facebook da AidLearn para mais informações!  
 

 

 

 

 

 

  

O projeto “Taking to the Top - Adult Educators on the Journey” é 

financiado pela UE no âmbito das parcerias estratégicas Erasmus +, 

com o objetivo de desenvolver um quadro curricular para capacitar os 

adultos, de diferentes grupos-alvo, em competências-chave. Saiba 

mais em:   

 www.andras.ee/et/taking-top-adult-educators-journey 

 

 

PROJETO TToP 

Coordenador: The Association of Estonian Adult Educators ANDRAS (Estónia) 

Parceiros: 

 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal) 

 Global Learning & Skills Partnership (Reino Unido) 

 EESTI VABAHARIDUSLIIT MTU (Estónia) 

 Unversidade ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Grécia) 

 Hälsinglands utbildningsförbund (Suécia) 

 Schweizerischer Verband für Weiterbildung (Suíça) 

mailto:info@aidlearn.pt
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Desenvolvimento de Mentoring Circles & Módulos em Redes Sociais 

 

Com base na pesquisa realizada no início do 

projeto, a parceria criou um curso em b-

learning dirigido às mulheres migrantes.  

Visa desenvolver competências nas redes 

sociais e em soft skills para permitir uma 

melhor inclusão na sociedade do país 

anfitrião.  
 

O curso inclui Mentoring Circles para assoft 

skills, e 6 módulos em Redes Sociais: 
 

Módulo 1: Introdução ao uso de redes sociais para mulheres migrantes  

Módulo 2: Facebook para mulheres migrantes 

Módulo 3: Tweeting e Blogging para mulheres migrantes 

Módulo 4: Comunicação através de ferramentas de redes sociais - Google+, LinkedIn 

Módulo 5: Publicação através de ferramentas de redes sociais - Slideshare, YouTube, 

Instagram, Picasa, Flickr 

Módulo 6: Colaboração através de ferramentas de redes sociais - por exemplo, 

Doodle, Dropbox, aplicações Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Social Media Sisterhood (SMS) pretende oferecer, a mulheres 

migrantes, formação de alta qualidade em redes sociais para 

obtenção de sucesso no contexto social. O projeto aplica estratégias 

de redes sociais para o desenvolvimento pessoal, potenciar a 

integração sociocultural na comunidade anfitriã e a empregabilidade. 

Saiba mais em:  

                       https://smswomen.eu/ 
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Segunda Reunião Internacional da Parceria decorreu na Suécia! 

 

De 19 a 21 de setembro decorreu, em Malmo (Suécia) a segunda reunião de projeto, que 

integrou formação de formadores / educadores que irão desenvolver as ações piloto do 

SMS, nos diferentes países parceiros. Todos os parceiros do projeto estiveram presentes, 

e participaram na ação de formação. Foi acordado a estrutura base da plataforma de 

aprendizagem online, e a calendarização das ações-piloto; que, na sua maioria, terão início 

em janeiro de 2019.  

Esteja com atenção à nossa página Facebook para se poder inscrever! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PROJETO SMS 

Coordenador: IKF Malmö (Suécia) 

Parceiros: 

 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal) 

 INOVA (Reino Unido) 

 WiTEC (Suécia) 

 STePS (Italia) 

mailto:info@aidlearn.pt
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The Bigger Picture 
 

Este projeto decorre de setembro de 2018 a setembro de 2020. Pretende-se fortalecer a 

oferta das organizações de educação de adultos, com o desenvolvimento de uma 

abordagem estratégica que capacite educadores para refletir a dimensão global na 

educação de adultos; abrindo uma janela sobre o mundo para ajudar a ver a ‘bigger picture'. 

 

Espera-se que as atividades produzam os seguintes resultados: 

 

1. Uma análise comparativa da aprendizagem global de adultos na Europa 

2. Quadros globais de competências para adultos e educadores de adultos 

3. Um curso para educadores de adultos sobre questões de desenvolvimento global e 

internacional 

4. Recursos de aprendizagem incluindo orientação para educação global 

5. Orientação para educadores sobre a oferta de educação global. 

 

A 26 de setembro decorreu em Londres 

a primeira reunião do projeto. 

 Em breve teremos logo do projeto e 

website.  

 

 

 

Siga as novidades na página de Facebook da AidLearn! 

 

 

 

 

 

 

  

O THE BIGGER PICTURE é um projeto europeu lançado em 

setembro de 2018 no âmbito do programa Erasmus+ que visa a 

criação de um curso de formação para educadores de adultos em 

cidadania global, capaz de chegar rapidamente a vários adultos e ter 

forte impacto na sociedade.  

PROJETO BIGGER PICTURE 

Coordenador: Global Learning & Skills Partnership (Reino Unido) 

Parceiros: 

 Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de Développement (França) 

 Morley College Limited (Reino Unido) 

 EESTI Taiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras (Estónia) 

 Universidad De Sevilla (Espanha) 

 Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda (Portugal) 

 PROMETEO (Itália) 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

No âmbito do Programa de Formação Profissional Lisboa2020, a AidLearn, no período 

compreendido entre julho e setembro, desenvolveu vários cursos de formação profissional, através 

da sua Rede de parceiros. Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) com a duração de 25 

e 50 horas, cujos destinatários foram pessoas empregadas, desempregadas e à procura do 1º 

emprego, como se apresenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Programa formativo teve como objetivo temático a promoção da sustentabilidade e a qualidade 

do emprego e apoiar a mobilidade laboral, tendo em conta as necessidades de desenvolvimento 

de competências junto dos/as ativos/as das organizações regionais. 

 Os cursos foram gratuitos, tendo-se registado uma participação ativa e empenhada por todos os 

envolvidos! 

  

Centro Qualifica Joaquim Poeta Serra, 

Montijo: 

 Gestão de Eventos 

 Técnicas de Animação Turística 

ISCTE – Núcleo de Estudantes de Economia: 

 Folha de cálculo – Funcionalidades Avançadas  

Clube Intercultural Europeu: 

 Língua Inglesa 

 Animação Cultural 

 Técnicas de Animação Turística 

 Elaboração de programas de eventos detalhados 

 Folha de Cálculo 

Centro Popular Infantil Nascer do Sol: 

 Língua Inglesa 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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Promove a compreensão de futuros sustentáveis e a 

importância de desenvolver aptidões de pensamento 

crítico e criativo e de compreensão ética. 

 

 

 

 

 

 

Veja a abordagem Australiana, em: 

https://www.globaleducation.edu.au/ 
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