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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 
identidade 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! 
  

 

 

 

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 contacto com todos os interessados; 

 Disponibilizar informação útil e atempadamente. 
 
Nesta 12a edição (Março 2019), apresenta-se as principais 

notícias sobre os projetos nacionais e internacionais 
coordenados pela AidLearn ou desenvolvidos em parceria, no 
período de janeiro a março 2019.  

 
 

EM DESTAQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apresentação no 
Seminário Melhor 

Turismo 2020 

Conferência Final 
em Budapeste 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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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Newsletter do projeto Bacchus SME 

A quinta e última newsletter já se encontra disponível. Introduz-se o projeto, salienta-se os aspetos 
mais salientes da última reunião, que ocorreu nos dias 26 e 27 de abril de 2018, bem como as parcerias 
estabelecidas e os próximos passos a desenvolver. A Conferência final, realizou-se em Salamanca, a 19 

de fevereiro de 2019. 

 

 

 

O Bacchus SME é um projeto Europeu desenhado para 

desenvolver uma ferramenta de diagnóstico e um curso de 

formação blended inovador de forma a providenciar formação inicial 

ou continua para Pequenas e Médias Empresas Enoturísticas (PME 

Enoturísticas). Saiba mais em:  

 

 

 

 
 

 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/BacchusSME/
https://www.bacchus-sme.eu/
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Última reunião do projeto 

Márcia Silva e Bárbara Lopes representaram a AidLearn na última reunião do projeto Bacchus SME e na 
conferência internacional “Investigação e Inovação no Enoturismo na Europa”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Apresentação do projeto 

O projeto Bacchus SME foi apresentado no seminário Melhor Turismo 2020, em 7 de março de 2019, no 
auditório NERSANT, em torres Novas. A Confederação do Turismo de Portugal foi responsável pela 

organização do seminário. Divulgou-se 4 projetos europeus na área do turismo: 1) Green Tour; 2) 
Nature; 3) QualiTour e 4) Sustain-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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Newsletter do projeto Green Tour 

A terceira e última newsletter já se encontra disponível. Contém as atividades concluídas do projeto, 

uma explicação da formação destinada aos formadores e tutores, bem como o relato de um teste 
piloto. O green tour teve início em novembro de 2016 e terminou em janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochura do projeto 

No site do green tour, encontra-se uma brochura sobre o planeamento, desenvolvimento, conservação 
e gestão de um ecocentro/rota de turismo ecológica e sustentável.  

Brochura do projeto. 

 

O projeto GREEN TOUR, no reforço da importante 

cooperação entre turismo e ecologia, visa o desenvolvimento 

de material formativo com forte potencial motivador para a 

formação e educação de pessoas empregadas no sector do 

turismo. Saiba mais em: 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.greentourproject.eu/en/news.html
https://www.facebook.com/ProjectGreenTour/
https://www.greentourproject.eu/fls/docs/down/greentour_thematicbooklet-en.pdf
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Conferência Final 

O projeto envolveu 4 países europeus – Hungria, Itália, Portugal e Bulgária – que estudou e oferece 
práticas empresariais inovadoras, abordagens de gestão sustentáveis e formação para 

empreendedores de PME, através de módulos disponibilizados numa plataforma de e-learning. 

 

 

 

 

 

 

A Conferência Final do Projeto Green Tour realizou-se em Budapest Business School, no dia 28 de 
janeiro 2019, com a participação de cerca 100 pessoas.  
O convidado especial Dr. Krisztián Egyed discutiu a Estratégia do Turismo Nacional Húngaro. As 

tendências de cursos de turismo e a importância do turismo ecológico no ensino superior húngaro 
foram abordadas pelo Dr. Henrietta Nagy (SZIU), que explanou como o sistema educativo húngaro 

aborda a temática do turismo, com especial ênfase no turismo verde. 
Anna Rendes, da entidade coordenadora Ecocenter, apresentou o 
projeto globalmente, enquanto a plataforma Green Tour e as 

suas funcionalidades foram 
expostas por Nunzio 
Casalino (LUISS).  

 
 

 
Apresentaram-se ainda exemplos de Boas práticas de Turismo 
Verde, como:  

- o Geopark Naturtejo e os Trilhos dos Açores, em Portugal, por Eduardo Maia Fernandes (AidLearn) e 
 -as Ecovilas Azareya e Omaya e as casas Eco Ognyanovo na Bulgária, por Admira Boshnyaku (ECQ). 

 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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Stereotypes and Hard Science Fiction (StereoSciFi) é um projeto europeu co-
financiado pelo Programa Erasmus+ da UE. O seu principal objetivo é promover 

a igualdade e inclusão, melhorar as capacidades sociais dos estudantes em 
relação aos estereótipos sociais. StereoSciFi trabalha com jovens em idade 
escolar propondo atividades baseadas em livros e filmes de ficção científica que 

tenham uma componente cientifica forte nas ciências exatas. Saiba mais em: 

 

 

Livros e Filmes 

No projeto StereoSciFi existe um catálogo com filmes e livros de ficção científica que ajudam a 
compreender os estereótipos e a prevenir preconceitos. 

Livros Filmes 
Beggars in Spain, Nancy Kress 

The Positronic Man, Isaac Asimov & Robert Silverberg 

The Ugly Little Boy, Isaac Asimov & Robert Silverberg 

I Will Fear No Evil, Robert A. Heinlein 

Fridayr, Robert A. Heinlein 

Stranger in a Strange Land, Robert A. Heinlein 

The City and The Stars, Arthur C. Clarke 

Nightfall, Isaac Asimov & Robert Silverberg 

The Time Machine, H. G. Wells 

Children of Time, Adrian Tchaikovsky 

Cinder, Marissa Meyer 

A case of conscience, James Blish 

The Stepford Wives 

Matrix 

Scharzengger 

Avatar 

The girl with all the gifts 

What happened to Monday 

Divergent 

Rise planet apes 

Bicentennal Man 

Valerian 

Elysium 

In time 

 

Ações Piloto 

Estão a decorrer ações-piloto em escolas de: Portugal (Escola Secundária Emídio Navarro), Espanha 

(Escola Profissional de Otxarkoaga), Polónia (região de Lodz) e Lituânia (região de Telsiai).  

Tanto os professores como os alunos estão entusiasmados com esta oportunidade, que permite 

aprender através de abordagens diferentes e atraentes. 

 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://gracagoncalves2.wixsite.com/stereoscifi-en/home-pt?fbclid=IwAR2k7_EtXDtjJl4l8G5Oxq4lbsQ2XNA78aBGmtfpuSPaP_rd6WLyOeLLcvM
https://www.youtube.com/channel/UCElTqUlXB-4NYqzlRRREyWw?view_as=subscriber
https://twitter.com/stereoscifipro1?lang=en
https://www.instagram.com/stereoscifiproject/?hl=en
https://www.facebook.com/StereoScifi/
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Social Media Sisterhood (SMS) oferece formação de alta qualidade em redes sociais 
para mulheres migrantes obterem sucesso ao nível social. Aplica estratégias de redes 
sociais para o desenvolvimento pessoal e integração cultural/social de modo a 

conseguir maior integração na comunidade que as acolheu e desenvolver melhores 
capacidades, de forma a melhorar a sua empregabilidade e abrir novas 

oportunidades com o uso das redes sociais. Saiba mais em: 

 

 

Ação Piloto 

Durante o primeiro trimestre do ano, a primeira ação piloto do programa de Formação SMS decorreu 
nos diferentes países parceiros: Suécia, Reino Unido, Itália e Portugal. 

Enquanto isso, houve um foco na divulgação do projeto pelos parceiros, nas redes sociais e em eventos 
públicos. O coordenador do SMS concentrou-se em eventos realizados na Suécia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/smswomen/
https://smswomen.eu/
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THE BIGGER PICTURE é um projeto Europeu lançado em Setembro de 2018, 
financiado pelo programa Erasmus+, que visa criar um curso de formação para 

educadores de adultos em cidadania global, com a capacidade de chegar 
rapidamente a vários adultos e de ter um forte impacto na sociedade.  
Saiba mais em: 

 

 

2ª Reunião 

Nos dias 18 e 19 de fevereiro foi realizada a 2ª reunião de pareceria, que decorreu na Universidade de 
Sevilha, e contou com a presença de todos os parceiros, à exceção de ANDRAS (Estónia). 

Na reunião foi apresentado o primeiro relatório de pesquisa do projeto, cuja versão final será 
disponibilizada em meados de abril.  

O segundo produto do Bigger Picture será o quadro de competências, destinado a adultos e educadores 
de adultos.  

Durante a reunião, com base nas pesquisas efetuadas e na experiência dos parceiros, trabalhou-se em 
dois grupos, com a finalidade de estabelecer os Frameworks. 

A estrutura programática é dividida em 7 módulos: 

1. Direitos humanos e conflitos globais 
2. Meio ambiente 

3. Cidadania global 

4. Pobreza, fome e desnutrição 
5. Economia e globalização 

6. Comunicação global 
7. Energia 

 

As competências serão especificadas através da determinação dos objetivos de aprendizagem. As 

atividades de cada parceiro relativamente a esse resultado serão acordadas e distribuídas até ao final 
de junho.  

 

 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/KA2BiggerPicture/photos/a.151527415791695/166451764299260/?type=1&theater
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O projeto Chain pretende lidar com os processos de “desindustrialização” que 
ocorrem e com a necessidade de aprender a lidar com a digitalização da indústria na 

UE. O Chain tem como finalidade compreender o impacto destas mudanças na 
indústria da UE . Saiba mais em: 
 

 

 

Mudanças das PME pela indústria 4.0 

O projeto Chain visa fornecer uma base para a criação de novas competências para universitários e 

PME com o objetivo de lidar com a mudança causada pela I4.0. Existe uma grande necessidade de a 
Europa aprender a lidar com a digitalização da sociedade que está a obscurecer as linhas entre 
trabalhadores e trabalhadores por conta própria, bens e serviços, ou consumidores e produtores. 

Existem desafios para a participação das PME em cadeias de produção I4.0 (custos, riscos, flexibilidade 
reduzida e redução da independência estratégica).  

Entrevista 

No âmbito do Projeto Europeu “Changing SME business by industry 

4.0”, foi realizada, recentemente, uma entrevista da 
responsabilidade da AidLearn, com Nuno Flores, presidente da 

Introsys, Uma PME de referência mundial na área dos sistemas de 
controlo robotizados, sendo responsável pelo design de software 
para robots e braços armados industriais, com especial incidência 

na indústria Automóvel e Aeronáutica. Vencedora do Prémio PME 
Inovação COTEC-BPI 2017 e da Distinção Born From Knowledge – 
BjK AWARDS.  

Saiba mais sobre a Introsys em: 

 

  

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/chainproject.eu/?__tn__=K-R&eid=ARAAH63frdD91SOBTQyuntxGblZbE77M3BAN9TKemLp5KpyA0Fpy1gEmur16JsFAnFAUADdbXy3uPe3c&fref=mentions
http://chainproject.eu/
http://www.introsys.eu/pt/
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O Projeto RefugeesIN providencia oportunidades para a educação de 
adultos para a inclusão social através da análise crítica de cinema Europeu e 

da produção de documentários de histórias de vida de refugiados. Saiba 
mais em: 

 

 

 

 

Apresentação do Projeto 

O Projeto RefugeesIN foi apresentado pela sua Coordenadora, Maria Helena Antunes, AidLearn, na 

Conferência Internacional Live2Work – Universidade Católica, Lisboa – no dia 11 de janeiro de 2019.  

 
 

RefugeesIN na Imprensa Portuguesa 

“Refugiados têm nome e 
recordam histórias em 

cinema em Lisboa” 
 

Cada refugiado tem um nome e 
uma história para contar. Daud 
e Ismail mostram a sua, na 
próxima quinta-feira em Lisboa, 
no Festival RefugeesIN, um 
projeto europeu que visa 
contribuir para a inclusão 
através do cinema. 
 
 

 
 
 

Raquel Rio, Agência Lusa 

“A inclusão de refugiados 
também passa pela 

catarse pelo cinema” 
 

O cinema pode contribuir para a 
inclusão dos refugiados, 
contando histórias de sucesso e 
contrariando estereótipos 
negativos, como propõe o 
RefugeesIN, um projeto europeu 
que visa combater a 
discriminação e encorajar o 
diálogo intercultural. 

 
 
 
 

Raquel Rio, Agência Lusa 

“O poder da cultura na 
tolerância e coesão social” 

 
 
 
 

Estimular “o pensamento crítico”, 
aumentar o nível de “competência 
digital e literacia mediática” e 
desenvolver maior compreensão e 
capacidade de resposta “à diversidade 
social, étnica, linguística e cultural” 
são partes essenciais da resposta à 
crise de refugiados na Europa e à 
resistência “a todas as formas de 
discriminação e doutrinação”. O 
cinema “pode e deve” ser utilizado 
para quebrar estereótipos negativos.” 

 
Gabriela Costa, VER 

 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/
https://www.refugeesinproject.eu/en/
https://twitter.com/search?q=ProjRefugeesIN
https://www.youtube.com/channel/UCzV1TFUqO67vG0diQ7mk3QA
https://www.noticiasaominuto.com/cultura/1122601/refugiados-tem-nome-e-recordam-historias-em-cinema-em-lisboa
https://www.noticiasaominuto.com/cultura/1122601/refugiados-tem-nome-e-recordam-historias-em-cinema-em-lisboa
https://www.noticiasaominuto.com/cultura/1122601/refugiados-tem-nome-e-recordam-historias-em-cinema-em-lisboa
https://www.dn.pt/lusa/interior/a-inclusao-dos-refugiados-tambem-passa-pela-catarse-do-cinema--9827164.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/a-inclusao-dos-refugiados-tambem-passa-pela-catarse-do-cinema--9827164.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/a-inclusao-dos-refugiados-tambem-passa-pela-catarse-do-cinema--9827164.html
https://www.ver.pt/o-poder-da-cultura-na-tolerancia-e-coesao-social/
https://www.ver.pt/o-poder-da-cultura-na-tolerancia-e-coesao-social/


 

 
 

                    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 

Newsletter  
 

 

Formação Profissional Nacional 

Curso “Trabalhos em Altura” 

Decorreu nos dias 2 e 3 de fevereiro, na Arruda dos Vinhos, 

um curso de formação sob a temática “Trabalhos em altura” 
de nível I e IV, com duração de 16 horas.  
O curso, com trabalhadores que têm a seu cargo a realização 

de trabalhos em altura por cordas, teve como finalidade 
favorecer o desenvolvimento das necessárias competências 

para trabalhos em 

altura. A formação foi 
assegurada pelos 

formadores Vítor Canha e Bruno Canha. 

Integrou sessões em sala, estudos de casos e demonstrações 

práticas in loco. Incentivou-se o trabalho em equipa, 
proporcionando-se medidas preventivas e corretivas para a 
realização de trabalhos em altura por corda, de forma a 

eliminar/reduzir acidentes. 
Pré-requisitos de participação no curso: os formandos tinham obrigatoriamente de possuir os EPI 

(equipamento de proteção individual) obrigatórios para trabalhos em altura.  
 

Apresentação 

No dia 22 de março foi realizada uma apresentação da formação “ADC 

CUIDADOR” (gratuita e certificada), pela Empresa de Certificação para 2019. 
 Esta divulgação foi efetuada pelo Coordenador da Formação – Ley Garcia. 
No mesmo dia a formadora Marta Crespo (Fisioterapeuta) apresentou um dos 

módulos, centrado na sua área de especialidade. 

Para mais informações, contacte-nos 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://aidlearn.pt/pt/empresa/contactos/contacte-nos.html
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O projeto SPADE financiado pelo Programa ERASMUS+ (KA2, Educação de 
Adultos) pretende melhorar a qualidade de vida de pessoas em idade maior no 

nosso mundo digital, através do desenvolvimento de conhecimento e competências 
para melhor tirar proveito da tecnologia digital. Saiba mais em: 

  

 

Atividades 

O primeiro dia de atividades LTT1 ocorreu em Stuttgart no dia 5 de fevereiro de 2019. Saiba mais em:  

 

No segundo dia de atividades LTT decorreu uma visita ao museu por Anka & Ela.         Saiba mais em:  

 

O terceiro dia das atividades LTT teve lugar em Stuttgart.                                                        Saiba mais em:   

 

Antes do regresso a casa, após os 3 dias de atividades SPADE LTT: 

 

Plataforma Aprendizagem ao Longo da Vida para TODOS2  

Na breve apresentação da plataforma a 2 de março, salientou-se que se realiza no primeiro domingo 
de cada mês, na plataforma, uma reunião na qual todos os intervenientes (até 25 pessoas) podem 

participar. Os temas para a reunião são escolhidos todos os meses. Para saber mais: 
http://u3aforum.org/  
 

Inclusão Social dos Idosos 

As atividades ocorreram de 25 a 29 de março 2019, em Gdansk, Polónia. Um dos eventos ocorreu a 28 
de março, pelas 15h, na Universidade de Tecnologia de Gdansk. Permitiu conhecer os participantes da 

Academia da Terceira Idade da Universidade de Tecnologia de Gdansk, Faculdade de Eletrónica, 
Telecomunicações e Tecnologia de Informação, assim como discutir boas práticas, como a sinergia 
com os projetos ERASMUS+: Séniores @ ICT, TAO, SPIDW, SPADE. Participantes da Bulgária, Grécia, 

Itália, Espanha, Turquia, Reino Unido (17) e Polónia (12) implementaram “city games” nos seus países, 
que visam a inclusão de idosos no mundo digital. Irão ainda utilizar aplicações e materiais produzidos 

no Projeto TAO.                                              Saiba mais em:  

                                                             
1 LTT – learning / teaching/ training  (aprendizagem/ educação / formação) 
2 Lifelong Learning for ALL Platform 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/SPADE-a-partnership-for-digital-inclusion-870429146462082/
https://erasmusplusakcjaka2.wixsite.com/besmart
https://www.youtube.com/watch?v=tI6dm71Uvw4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17hkBkJm0iY2wP2JknVkHh_4L7-twg7Vk5dEaDkTjgTQQ0uS7C_4bij7Y
http://www.tao.eu.com.pl/products/?fbclid=IwAR0WkdN0JpIDRvBr2XDLCd9MuggJT-eZeNmG1Y5_VkhjhtkRgU8xnweft3Q
https://steller.co/s/98mvmJ4c3Mt?page=15
https://steller.co/s/98sb2L3Z52P?page=14
https://steller.co/s/999zU23mepg?page=13
https://steller.co/s/99J5n4DzL5e?page=11
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fu3aforum.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dBpaGP1VNhzzONRcKwASe7pWHq8mMBKhtH29wiUYuixB-pVSOW4iEhw8&h=AT1ScPfscdeAYbGUflv4e8jjBABEa8Ep0j8IG23xEKpIhlKUl3jIh7C8vtqg7joYxsydXMiRbr2Ozgkq7jcWXg7tSbnJ67td5p9Lj4039qHvUGS_knm6AaVPsu5igUHrhJBwXuqC4j8zibTbpu6dktRGbgcMmKQFD3_0Lz60WfMAeys16_jiJ6fjMHZVkz88dwVq38mvBeneBvN8b17MnIwkc0B7tK_LTaXiRoRXRw-cMKgn2iXfVU7YGiu7q1U0CeTQdfrxfVbWCigBFFn32D9bayAzMCuUM_FM93D2w6QlL9z5pGxw7-xW4BbHV8bEmTwF6baWFYV9URweWAfEC2rIomBshAHj4bKkLWRJWIYoVgSfvUesiqq3QAv8Q6FgNa9qcs4I3sk_Y0awZ3CU5MMAbOh2zFbe_AqL9djM8jYX2fkIldkCAa05J0klmVzt3lIvjmMIj2fqBh1ftoZdThCl6Fr1prswFqsrecaTJRBoII6DTTAdQGOSJNbIysfkTs2EZ4RKzkU-XNDxLzAySm7rwbx0OI50IzlGwRueLK74ZDNpZHlKh2qX78pNAF_oFVzIUB-_hURHlJw1-by5aK63f00iq3h-TbxYwLNWym17ncnskrKMn9JRQwrLEgzsUSSbVg
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SPIDW é um projeto de intercâmbio de boas práticas no âmbito da educação de 

adultos. As prioridades do projeto centram-se na ampliação e desenvolvimento 
de competências de educadores, educação aberta e práticas inovadoras na área 
digital e inclusão social.                                  Saiba mais em:  

 

 
 

 

Visita 

 

Regina Völk, de Bureau for Europe Augsburg e Europe 
Direct Informationszentrum visitaram “Parcerias 

Estratégicas para a Inclusão de Idosos no Mundo 
Digital “ (SPIDW).  

 

 

Disseminação do projeto 

 

O projeto foi divulgado no 
centro de cultura e arte 
“George Topirceanu”, 

Curtea de Arges para 
organizações associadas e 
não associadas.  

 

A divulgação das atividades do projeto SPIDW ocorreu em Estugarda.  

Saiba mais em: 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.spidw.eu/
https://www.facebook.com/ziarulactualitateaargeseana/videos/2102433519839640/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCuPO1aWFHvREtAqwPjPo5_v8SVZOLjaiqgw27r5Iftct4wyb_1dLZJy5FbIHh0MkItj86LEOpMlRcoopH0WiozASeNfhrnNfE2Xb_HbgrAUvmE7xHrC9fxy6hMrNeRAcljBstFHAvTM0Gt0b4V7rTBYu1ePeRngl38tm_T21BxwLzjp2T_gsk2n2HHIC603qapspbcXk7FNybzrDbn3tt3be5gQRFp8gapIcXvFyPW0gNOaSlF9XOx90jz57lIEwuE6X3url-5THwv_ErN7IP2cgSTrBhGpZhDc6F4jhSBJ6FMkTM9EG-NiYsNvc7uL0Ewb9Tt6ndr1Um1W4Nm8AiVNmhX5ThKfTI3DSqiOlYlAA7A1o7xLtUbH_M6m_Fz-Lv6hNYlfWNODAQbynAUT9lInOTdDHFQDRV5tdvso9hDuXiSwn_F0i5BCdCbIbMvOmo4_7JHfjarKYhAhSVlwbCD4Osy03V-kR356a_tgRX913HUOolPRgmxWX1zTN58YhP15jqW&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/SPIDW-1212175895601506/
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Artigo: Artigo sobre inclusão social e competências digitais de idosos - Projeto SPIDW.  

Veja artigo completo em: 

 

“City Games”:  “city games” teve lugar em Augsburg, centrado na procura de um lugar especial com 

Andreas e Loreta.  
Saiba mais em:   

 

Atividades LTT: Atividades LTT em Augsburg: 

 

Promoção do projeto: Em março de 2019 o projeto foi promovido no “U3A signpost”: 

http://worldu3a.org/signpost/march2019.htm 

Links publicados:  

o http://utwpg.gda.pl/2018SPIDW/about-SPIDW-ATW.pdf 
→ Descrição, objetivos, metodologia, resultados, coordenação e parceiros do projeto; 

o https://www.youtube.com/watch?v=tI6dm71Uvw4&feature=youtu.be 
→ Reuniões realizadas no âmbito da transmissão de conhecimento digital a idosos. 

Na universidade de Tecnologia de Gdansk em Augsburg foram promovidas as boas práticas (SWOT) 
assim como partilhados jogos mundiais.  

Publicações nos Meios de Comunicação 

Reunião com idosos no quadro do projeto SPIDW realizado pela APDI na Roménia devido à cooperação 

entre a Associação para o diálogo Intercultural e o serviço Público da Assistência Social Curtea de 
Arges. Realizada uma sessão de trabalho para discutir os objetivos do projeto e estabelecer o plano de 
trabalhos e as equipas de idosos. Assista ao vídeo em:   

→ https://www.ziarulactualitatea.com/20120?fbclid=IwAR07Id56SqCy1Q78twxQzA6FFuxlNLxEF
djNE8l5QAsI64SM9W_wRobfFug  

Vídeo sobre a formação em Augsburg – “Other Kind of City Game” (Associação para o Diálogo 
Intercultural, Roménia. Assista ao vídeo em:   

→ https://www.ziarulactualitatea.com/20148?fbclid=IwAR13ubR9lviiCIPOeCp9brrak6qSpS0zr-
A8iUyBkL34KHfj7Qkpbscq1iU 

 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://24novini.bg/%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%8A%D0%B1/item/13785-vseki-vtori-vazrasten-bez-digitalni-znaniya-zastrashen?fbclid=IwAR3mZTYlhVXshLR1dZN7cywnNIpS8LA9zu7ATQFK3bmcjiHTfoBQcnJRojM
https://steller.co/s/9C7gJxZvukn?page=2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeOe3daa0qUxQPeZDC2-3gv8VYdR364VY&fbclid=IwAR2M2Rzjp9HxqPXL7BL8MNZun8cSWBhDFGuRiJI4QiLBFIF1PELrIiHBxMQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fworldu3a.org%2Fsignpost%2Fmarch2019.htm%3Ffbclid%3DIwAR0925s-1uxddNpv7rbfx_UhqFcQYaRXLPe3xufo3OMrepWFKmfQ0fpQ4XE&h=AT3397Ryt6gAwQfLce1aU-P_WwdKvc98G_jyaZEI2XtfDD9kkp0RlV7UrMf0xl4RynltEDYzy52cCqN6pRcrKCv-YbVyYR86xXLO5SUnVwTGw4w7e9PvD1IGAYN2eqlBpqK-OSZaL1_TEcGWArfQwMuXEMx3nt9ylYFmpyAKGwyvzdVSBAFmVjFfsDvSCDtXt1SfzvAFGjCeRg7puGwobUYnCItCUCGJ46LMSnY1hcgp0Mx_fFm4wm-HBggRP57OkMmpZzbtjvblxkvNsqPeU6_2fuRc7mFHp2UAa4r-iBvAx_y6uYfuQKY3JUa4p4F_6Xrj9a2eO99Rl5fXjKAixjp8fNgZXAt72ncFv_q9Oh_unKHBTL_fscj9_ae5YvBs0EXh05Jb8C-JZxaVlXhJUvdXsWCaJMy2-6I9sw3W18jHAWoAY_aPAQvihy3tmV-KvqpseTwHAW28cJjwHJMNSi4yX0gC-2Pf8lsBOl8ULLDYZmhZbvZImJRDcs1lR9lx1LuEAeqmtH2gWiMbtBKn8tPUXuA_r1WeURiG1nmAneLngiyQsV_hgj6rnRgZB2RSvuzioeZ3vz21tBkLQV9kzD4E2jo27ZLJmLI_r7eJGiRZAm3uFgqfWDpNy_OWe_8M7xCDAG4U
http://utwpg.gda.pl/2018SPIDW/about-SPIDW-ATW.pdf?fbclid=IwAR1qqcV1CI67VmHR_JyM8OBo2qEL0GXWVw-UVH1jrh89-gjBM3E_rXoBBiU
https://www.youtube.com/watch?v=tI6dm71Uvw4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kgcw4NBcicoi-G4vWZRdjrlwGkdNyfyWhLVOGoxdRcY3H5dG-imqLYfc
https://www.ziarulactualitatea.com/20120?fbclid=IwAR07Id56SqCy1Q78twxQzA6FFuxlNLxEFdjNE8l5QAsI64SM9W_wRobfFug
https://www.ziarulactualitatea.com/20120?fbclid=IwAR07Id56SqCy1Q78twxQzA6FFuxlNLxEFdjNE8l5QAsI64SM9W_wRobfFug
https://www.ziarulactualitatea.com/20148?fbclid=IwAR13ubR9lviiCIPOeCp9brrak6qSpS0zr-A8iUyBkL34KHfj7Qkpbscq1iU
https://www.ziarulactualitatea.com/20148?fbclid=IwAR13ubR9lviiCIPOeCp9brrak6qSpS0zr-A8iUyBkL34KHfj7Qkpbscq1iU
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Estereótipos, Preconceitos e Discriminação 

ESTEREÓTIPOS: crenças a propósito de características, atributos e comportamentos 
dos membros de determinados grupos, são formas rígidas e esquemáticas de pensar 
que resultam de processos de simplificação e que se generalizam a todos os elementos 
do grupo a que se referem. Daí que possamos definir estereótipo como o conjunto de 
crenças que dá uma imagem simplificada das características de um grupo ou dos 
membros de um grupo. 
 

PRECONCEITOS: Atitude que se distingue do estereótipo porque não se limita a 
atribuir características a um determinado grupo ou pessoa: envolve uma avaliação, 
frequentemente negativa. Assim, podemos definir preconceito como uma atitude que 
envolve um pré-julgamento, na maior parte das vezes negativo, relativamente a pessoas 
ou grupos sociais. 
 

DISCRIMINAÇÃO Comportamento dirigido aos indivíduos visados pelo preconceito. 
Assim, na base da discriminação está o preconceito, que, sendo uma atitude sem 
fundamento, injustificada, dirigida a grupos e aos seus membros, geralmente 
desfavorável, pode conduzir à discriminação. 

 
 
 

 

Para mais informação sobre a atividade da AidLearn, não hesite em contactar-nos! 

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://aidlearn.pt/pt/empresa/contactos/contacte-nos.html
https://www.slideshare.net/mafertoval/esteretipos-preconceitos-e-discriminao

