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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

AidLearn em
Viseu

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 siganos!
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 contacto com todos os interessados;
• Disponibilizar informação útil e atempadamente.

Conferência
“Sustentabilidade
em MPE de Turismo”

Nesta 14ª edição (Outubro 2019), apresentaremos as
principais notícias sobre os projetos nacionais e
internacionais coordenados pela AidLearn ou
desenvolvidos em parceria, no período de Julho a
Setembro 2019.

ly.
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Este projeto financiado pela UE tem como objetivo
principal potencializar a sustentabilidade de micro e
pequenas empresas na Europa, tendo como foco o
turismo. Saiba mais em:

Conferência “Sustentabilidade em MPE de Turismo”, Viseu, Portugal
No dia 24 de Setembro, a conferência tomou lugar no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Viseu, Portugal.
A conferência foi
promovida pela CTP Confederação de
Turismo em Portugal e
pela AidLearn, com o
apoio da Biophere
Portugal e do Politécnico
de Viseu. No total
estiveram presentes 76
participantes e a
atividade fez parte do
projeto Europeu SustainT. Este projeto tem como objetivo melhorar o desempenho sustentável das micro e pequenas empresas
(MPEs) da UE no setor turístico, ao consciencializar os seus gestores para as práticas de turismo sustentável
e aumentar as suas capacidades de networking no sentido de formar novas alianças ecológicas e
implementar iniciativas sustentáveis conjuntas.
Projeto Sustain-T
Coordenador: Universitat Autonoma de Barcelona (Espanha)
Parceiros:
✓ AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal)
✓ LUISS Business School (Itália)
✓ European Center for Quality (Bulgária)
✓ Total Innovation EU (Reino Unido)
✓ Chamber of Commerce and Industry Csongrád County (Hungria)
✓ Confederação do Turismo de Portugal (Portugal)
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Stereotypes and Hard Science Fiction (StereoSciFi) é um projeto
internacional co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União
Europeia. 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 científica forte nas
ciências exatas.
Saiba mais em:

A Mala de Atividades StereoScifi v.1 já está disponível!
A Mala de Atividades StereoSciFi v.1 encontra-se disponível no
website do projeto, apenas em inglês. Esta Mala inclui 3 atividades
para cada um dos 4 filmes e 4 livros selecionados do Catálogo de
Filmes e Livros StereoSciFi. Estas são as atividades que foram
testadas nas ações piloto que decorreram em escolas de Portugal,
Espanha, Polónia e Lituânia.
Após a análise do feedback recebido pelos participantes nas ações
piloto, foram melhoradas as atividades, pelo que em breve teremos
disponíveis no website a Mala de Atividades StereoSciFi v.2, estas
nas diversas línguas dos países parceiros.
Paralelamente, estamos a desenvolver o último produto do
projeto, o Guia para Professores, que inclui orientações para o uso do Catálogo e da mala de Atividades,
assim como orientações/ sugestões para criar outras atividades, e usar diferentes recursos de base.
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)
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Social Media Sisterhood (SMS) providencia formação de alta
qualidade em redes sociais para mulheres migrantes obterem
sucesso ao nível social. Este projeto 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:

O projeto SMS tem uma nova plataforma!
A plataforma de aprendizagem do Curso SMS – Redes
Sociais para Mulheres Migrantes está já disponível em
inglês, e em breve estará também disponível em
italiano,

português

e

sueco.

O

endereço

é

https://hub.smswomen.eu , e a plataforma de base é
Moodle. As ações piloto, em Portugal, deverão ter início
em

outubro

2019

–

contacte-nos

(formacao@aidlearn.pt) para mais informação ou para
se inscrever!
Em fase de finalização está o Guia dos Facilitadores do
Programa de Formação SMS, coordenado pela AidLearn. No Guia inclui-se informação detalhada e materiais
ligados a cada um dos 6 módulos de formação em redes sociais, e aos Mentoring Circles™. Inclui ainda planos
de sessão indicativos, para ficar claro a organização temporal, os recursos necessários e ideias de discussão
em cada módulo. Este Guia será disponibilizado já na próxima ação piloto, a decorrer em cada país parceiro
do projeto.
Praticamente finalizado encontra-se também o Guia em usar as Redes Sociais para Desenvolver o Capital
Social das Mulheres Migrantes. Este Guia fornece informação direcionada a mulheres migrantes que estão
interessadas em utilizar as redes sociais da melhor forma, com o objetivo de melhorar a integração e inclusão
na comunidade de acolhimento.

PROJETO SMS
Coordenador: Internationella Kvinnoföreningen (Suécia)
Parceiros:
✓
✓
✓
✓

AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal)
Inova Consultancy Ltd. (United Kingdmom)
STEPS (Italy)
WiTEC SWEDEN (Sweden)
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THE BIGGER PICTURE é um projeto Europeu lançado em Setembro
de 2018 dentro do programa Erasmus + direcionado a 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:

3ª reunião do Projeto The Bigger Picture
A terceira reunião de parceria decorreu em Bordéus, nas instalações da IFAID localizadas na Universidade
de Bordéus, no Departamento de Ciências. Estiveram presentes elementos de todas as entidades parceiras.
Grande parte da reunião foi dedicada a finalizar os
Referenciais de Competências em Cidadania Global: para
Adultos, e para Educadores de Adultos. Estes estão
disponíveis em inglês, e serão disponibilizados nas
outras línguas da parceria (português, italiano, espanhol,
francês e estoniano) em breve. As competências
incluídas em cada um dos Referenciais são as mesmas,
mas com exigências de nível de aprendizagem diferentes
para cada público-alvo.
As competências incluídas são:
•

Economia e Globalização

•

Comunicação Global

•

Pobreza, Fome e Malnutrição

•

Direitos Humanos e Justiça Social

•

Democracia e Cidadania Global

•

Energia

•

Ambiente
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Com base nestes referenciais, vão ser desenvolvidos, até Janeiro de 2020, os módulos do curso de
formação em Cidadania Global para Educadores de Adultos (coordenado pela AidLearn), e material de
formação embebido em cursos existentes nas várias organizações parceiras.

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)
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O projeto Collaborative Learning Environment for engineering education –
CoLED é financiado peloPrograma Erasmus+. O objetivo principal é
desenvolver uma abordagem de formação colaborativa inovadora incluindo
currículo e formação online em TIC na área relacionada com a introdução da
automatização para organizações e outros interessados nessas áreas. Saiba
mais em:

Project CoLED lançou um website!
No projeto CoLED estamos a desenvolver os materiais de aprendizagem para o curso de formação para
introduzir a automação nas indústrias que ainda não a utilizam. O curso será essencialmente a distância,
em e-learning. Haverá também oportunidades de aprendizagem em formato presencial. Paralelamente está
a ser desenvolvida a Metodologia do Curso CoLED, para orientar os formadores / facilitadores deste curso,
coordenado pela AidLearn. O website do projeto está online, em http://coled-project.eu . Ligue-se para ir
acompanhando as novidades!

PROJETO CoLED
Coordenador: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Polónia)
Parceiros:
✓
✓
✓
✓

AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal)
PRO-MED sp. z o. o. (Polónia)
Universitatea Petru Maior (Romênia)
European Center for Quality (Bulgária)
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O projeto FLOURISH visa apoiar a adoção de inovação
organizacional pelas PME em toda a Europa através do
desenvolvimento, pilotagem e implementação de uma metodologia
holística e inovadora de coaching, utilizando uma abordagem a
vários níveis-individual, de grupo e organizacional.
Saiba mais em:

Contexto do Projeto
A globalização, o nível elevado de interconectividade e os novos avanços tecnológicos têm forçado as PMEs
a reinventarem não só os seus produtos e serviços, mas também os seus modelos de negócios e
organizacionais, no sentido de continuarem competitivas nesta economia veloz. Dado que a maioria das
PMEs Europeias estão envolvidas em cadeias de valor, constante inovação e eficiência é essencial para
assegurar competitividade no contexto global. A crescente especialização do conhecimento vai ser cada
vez mais baseada nas equipas colaborativas, cuja integração requer tecnologias sociais sofisticadas, para
produzir inovação coletiva.
Missão e Objetivos do Projeto
O principal propósito será alcançado através de diversos objetivos específicos:
•

Criar um perfil profissional do Coach de Inovação Organizacional para as PMEs;

•

Desenvolver uma formação holística e um manual para os Coaches de Inovação Organizacional,
baseado no modelo de inovação participativa da APGICO e no protocolo de Resolução de Problemas
Criativo;
Elaborar um vídeo educacional que servirá como formação inicial, com o objetivo de relembrar e
reforçar os conhecimentos e competências previamente adquiridos;
Criar uma base sólida para assegurar a usabilidade do curso para uma vasta audiência EFP;
Desenvolver um documento conciso e focado no método, com vista a apoiar os prestadores EFP no
processo de usar o conteúdo da formação inovativa;
Aumentar a consciência nos negócios da UE e comunidade EFP sobre a importância da inovação
organizacional e criar o suporte cultural necessário para tal;
Proporcionar as PMEs da UE com recursos educacionais abertos no setor da inovação organizacional.

•
•
•
•
•

Grupos-alvo do Projeto
▪
▪
▪
▪
▪

Gestores médio-superiores das PMEs e os seus trabalhadores
Consultores de gestão e inovação
Empresas de formação e prestadores EFP
Pessoal responsável pela inovação e gestão de RH
Recém-licenciados em gestão, economia e derivados
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Resultados do Projeto
•

Coach de Inovação Organizacional para PME – Perfil Profissional
Uma descrição concisa do objetivo geral, responsabilidades-chave, aptidões, competências,
conhecimento, qualificações e formação requerida para a função de Coach de Inovação
Organizacional para PME.

•

Programa, Curso e Manual para os Aprendizes FLOURISH
O curso FLOURISH irá providenciar uma oportunidade de aprendizagem, moldada às necessidades
das pequenas e médias empresas. Este curso será enquadrado dentro de um processo criativo,
permitindo que os participantes aprendam fazendo, usando uma nova tecnologia social e criando
resultados, em termos de antecipação das consequências de possíveis projetos.

•

Video Educacional FLOURISH
O vídeo FLOURISH terá o propósito de uma formação inicial, com o objetivo de relembrar e reforçar
os conhecimentos e competências previamente adquiridos. É projetado como uma ferramenta de
auto-orientação e ensino à distância.

•

Guia FLOURISH para prestadores EFP
O Guia será um documento conciso e focado no método destinado a apoiar os prestadores EFP no
processo de usar o conteúdo da formação FLOURISH.

Após a metodologia FLOURISH, as PMEs serão capazes de introduzir novas formas de organização
do trabalho, assegurar uma participação reforçada dos trabalhadores no processo inovativo,
progredir nas técnicas de gestão e retirar ensinamentos para construir sobre o seu aperfeiçoamento
contínuo.
“A melhor inovação do nosso século será o método da inovação.”
Max McKeown
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2ª reunião do Projeto Flourish
Durante a 2ª reunião transnacional do projeto realizada em Szeged (Hungria) entre 8 e 9 de julho, no
Csongrad County Chamber of Commerce and Industry /CSMKIK, os parceiros discutiram as tarefas
relacionadas com o 2º output intelectual, correspondente ao Programa, Curso e Manual para Aprendizes.
Até agora, a primeira versão dos documentos tem sido preparada tendo em conta a revisão pelos pares do
consórcio. A atividade decorrente é a sua avaliação pelo Avaliadores Exteriores. Após a finalização, o
conteúdo será traduzido para as seguintes línguas: Polaco, Búlgaro, Inglês, Português e Húngaro. As
formações piloto iram decorrer no final deste ano.

PROJETO Flourish
Coordenador: European for Quality Ltd, Bulgaria
Parceiros:
✓
✓
✓
✓
✓

Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação, Portugal [Apgico]
AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda., Portugal [AidLearn]
Spoleczna Akademia Nauk, Polónia
Kauno mokslo ir technologijy parkas, Lituânia
Csongrad Country Chamber of Commerce and Industry, Hungria
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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:

6ª reunião do Projeto SPADE na Suécia

A 6ª reunião internacional do projeto SPADE foi realizada entre 1 e
4 de setembro em Norrkoping (Suécia) este encontro serviu para
discutir se o projeto corria de acordo com o planeado e para
terminar o planeamento da semana de formação que irá decorrer
em setembro.

Semana de Formação SPADE
A semana de formação SPADE foi realizada em Norrkoping (S)
de 9 a 13 de setembro. A missão do SPADE é aumentar o
nível digital, sustentando a ideia de aprendizagem
permanente. A AidLearn foi representada por Adeodato
Barreto e Ana Josué que apresentaram, durante a sessão, o
Projeto Maturo, um programa de aprendizagem ao longo da
vida.
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SPADE PROJECT
PROJETO SPADE
Coordenador: Poleski Osrodek Sztuki (Polónia)
Parceiros:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal)
PRO-MED sp. z o. o. (Polónia)
Balkan Agency for Sustainable Development (Bulgária)
Asociace NNO JMK (República Checa)
Norrköpings stadsmuseum (Suécia)
Volkshochschule stuttgart e.V. (Alemanha)
Die Wiener Volkshochschulen GmbH (Austria)

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 numa área digital e inclusão social. Saiba mais em:

2ª reunião do Projeto SPIDW na Bulgária
Nos dias 16-17 de julho em Sofia, Bulgária foi organizada uma 2ª reunião transnacional do Projeto nr:
2018-1-DE02-KA204-005076 Strategic Partnership for older people’s inclusion into the digital world –
SPIDW.
A organização anfitriã do projeto foi a BASD, Bulgária. A ideia principal do projeto é formar educadores de
adulto sobre como melhorar as competências digitais de pessoas idosas. Estão planeadas 3 formações – a
primeira foi organizada em fevereiro de 2019 na Alemanha. A segunda será em setembro de 2019 na
Eslovénia e a Terceira – em maio de 2020 em Portugal.
Cada parceiro criará dois filmes (14 no total) com seniores
usando o telemóvel. Os idosos serão envolvidos em várias
atividades Older people will be involved in many activities
e serão aplicadas boas práticas como entrevistas
narrativas, storytelling digital, aprendizagem à distância,
Web TV, etc. Todas as atividades e eventos promovem a
inclusão social dos idosos e permite-lhes enviar mensagens
para o mundo através de dispositivos digitais. Na reunião
foi discutida a qualidade dos resultados do projeto até ao
momento e foram planeados os próximos passos. No geral
a avaliação do progresso, gestão e implementação do
projeto é bastante boa.
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Semana de Formação SPIDW
A segunda semana de formação do projeto SPIDW teve lugar na Universidade Sénior da Liubliana
(Eslovénia), entre 24 e 28 de setembro, durante essa semana, os participantes da AidLearn Valéria Gomes e
Pedro Meireles, aprenderam a fazer cinema usando os próprios aparelhos como o smartphone para fazer e
editar filmes.

PROJETO SPIDW
Coordenador: EureCons Förderagentur GmbH, Alemanha
Parceiros:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal)
PRO-MED sp. z o. o. (Polónia)
Slovenian Third Age University (Eslovénia)
Balkan Agency for Sustainable Development (Bulgária)
Spolupracou pre lepsiu buducnost - Velky Meder (Eslováquia)
Association for Intercultural Dialogue (Roménia)
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GET UP é um projeto Europeu lançado em Dezembro 2017 dentro do
programa Erasmus + que utiliza “Geomarketing" como uma
ferramenta de empreendedorismo. O objetivo principal é providenciar
a Plataforma de Aprendizagem GET UP de forma a empoderar
utilizadores a encontrarem o seu primeiro emprego com novo
conhecimento e capacidades. Saiba mais em:

4ª reunião do Projeto GET UP na Irlanda!
A quarta reunião do projeto GET UP foi organizada pelo WestBIC, em Galway, no dia 7 de junho de 2019.
A reunião serviu para analisar os principais progressos efetuados até o momento e estabelecer o plano para
a fase de pilotagem que iniciar-se-á brevemente. Os parceiros da GET UP estão à procura de jovens
empreendedores e futuros empreendedores, bem como formadores e organizações de apoio ao
desenvolvimento organizacional para testar o curso de formação GET UP e os conceitos de Sistemas de
Informação, Geomarketing e Localização Inteligente, ajudando os empreendedores a alcançar seus objetivos
e implementar as suas ideias de negócio.
Consulte http://www.getup-project.eu/ para obter
mais detalhes sobre como poderá participar na
testagem e aprender mais sobre a aplicação de
conceitos de Geomarketing e Localização Inteligente.
Poderá encontrar mais informação referente a este
projeto online e nas redes sociais:
Visite o website do projeto em http://getupproject.eu/ e junte-se a nós no Facebook em
https://www.facebook.com/GetUpEUProject/.
Se estiver interessado/a entre em contacto connosco
através do link
http://aidlearn.pt/pt/empresa/contactos/contactenos.html

PROJETO GET UP
Coordenador: LUISS Guido Carli (Itália)
Parceiros:
✓ AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal);
✓ Aristotle University of Thessaloniki (Grécia)
✓ ESRI Portugal (Portugal)
✓ WESTBIC (Irlanda)
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AidLearn a Nível Nacional

No âmbito da nossa oferta formativa e inserido na área de formação Trabalho Social e Orientação, através
de uma parceria com a Associação da Carlotazinha com sede em Leiria, iniciamos no dia 24 de setembro a
segunda Edição do Curso ADC Cuidador.
Este curso de formação tem como destinatários profissionais que já trabalham nesta área e desejam
atualizar ou adquirir novos conhecimentos e competências; pessoas que pretendam aprender os conceitos
base relacionados com a função de cuidador para fins próprios, como ajudar/cuidar de idosos ou cuidar de
crianças; e pessoas que pretendam desenvolvimento pessoal ou aumentar os seus conhecimentos nesta
área.
O curso de ADC Cuidador que se encontra a decorrer até dezembro, com a duração de 55 horas, visa a
aquisição dos conhecimentos e das técnicas necessárias para cuidar de idosos tendo como objetivos:
▪
▪
▪

Conhecer as características dos utentes nos aspetos físico, mental, cultural, social e de cuidados,
tendo em conta a respetiva etapa do ciclo da vida;
Saber atuar perante situações de imobilidade, incontinência, prisão de ventre, quedas, demências,
entre outras;
Conhecer as redes de apoio para os utentes e os cuidadores, entre outras.

A estrutura programática deste curso, a decorrer em modalidade presencial, é com base nos seguintes
Módulos de Formação:
Módulo 1 – Cuidador; Módulo 2 – Musicoterapia; Módulo 3 – Saúde; Módulo 4 – Fisioterapia.
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Para mais informação sobre a atividade da AidLearn, não hesite
em contactar-nos!

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

