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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 (DireçãoGeral do Emprego e das Relações de Trabalho), em várias
áreas de educação e formação. Conheça mais sobre a
AidLearn e siga-nos!

1ª Reunião do Projeto
Inside-T em Lisboa

Newsletter AidLearn
A 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.

Conferência Final
Sustain-T em
Barcelona

Nesta 15ª edição (janeiro 2020), apresentaremos as
principais

notícias

internacionais

sobre

os

coordenados

projetos
pela

nacionais

AidLearn

e
ou

desenvolvidos em parceria, no período de outubro a
dezembro de 2019.
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Inside-T
é um projeto Europeu Erasmus+ lançado em Novembro de 2019,
.
que pretende facilitar a promoção de negócios locais por jovens adultos,
Saiba mais em: mulheres, que recuperem e tenham em conta saberes e
preferencialmente

práticas tradicionais.

www.refugeesinproject.eu

Saiba mais em:

1ª Reunião do Projeto Inside-T, 03 e 04 Dezembro, Lisboa

Tratou-se de um encontro de dois dias em que após a apresentação dos parceiros, se discutiu a
coesão e a sustentabilidade em territórios de baixa densidade populacional, nos vários países da
parceria.
Foram abordados aspetos relativos à aprendizagem intergeracional, dado que se trata de um
tema central do projeto. Clarificou-se o plano de ação para os primeiros produtos a criar: o
currículo e as melhores práticas multimédia.
O segundo dia centrou-se na disseminação e gestão do projeto, bem como na calendarização
das próximas etapas.

PROJETO Inside-T
Coordenador: Domínio Vivo – Formação e Consultoria Lda (Portugal)
Parceiros:
AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal)
Confederação do Turismo de Portugal (Portugal)
Universitatea Politehnica Timisoara (Roménia)
Innovation and Management Centre Limited (Irlanda)
EESTI Taiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras (Estónia)
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Chain é um projeto europeu Erasmus+, que visa contribuir para a iniciativa
m

Digitizing European Industry através da oferta de recursos formativos capazes
de potenciar o desenvolvimento de novas competências por estudantes de RH e
PME (gerentes e proprietários) para lidar com as mudanças trazidas pela
“Indústria 4.0”.
Saiba mais em:

Reunião do Projeto Chain, 27 e 28 novembro 2019, Neya Hotel, Lisboa

A 3ª reunião do Projeto Chain, organizada pela AidLearn, realizou-se em Lisboa, de 27 a 28 de novembro
de 2019.
O projeto está a avançar a bom ritmo e na reunião foram tomadas decisões importantes sobre as
próximas etapas, incluindo acções piloto, orientações estratégicas, documentário interactivo e evento
multiplicador internacional.
Atualmente a UE está a passar por um processo de 'desindustrialização', em parte devido ao aumento
da produção em outras partes do mundo, e à crescente automação.
O Projeto Chain ajuda a compreender o impacto dessas mudanças na indústria da União Europeia.
PROJETO CHAIN
Coordenador: Instituto Politécnico de Leiria (Portugal)
Parceiros:






FH JOANNEUM University Of Applied Sciences (Áustria)
ESTIA - Institute of Technology (França)
ECQ – European Center for Quality Ltd (Bulgária)
AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos (Portugal)
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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 potenciar
o desenvolvimento pessoal, a integração sociocultural na comunidade
anfitriã e a empregabilidade.
Saiba mais em:
https://smswomen.eu/

Formação SMS gratuita em Redes Sociais
Em 30 de Novembro iniciou-se a Formação em Redes
Sociais contendo 6 sessões de 3 horas cada, e sessões
de Mentoring Circles intercaladas, direcionada a
mulheres migrantes de todas as nacionalidades.
A formação realizou-se em três grupos, em Lisboa no
JRS Portugal (em horário laboral), na Costa da
Caparica no Centro de Educação e Formação de
Competências do Centro Social Paroquial Nª Sr.ª da
Conceição (em horário laboral e uma vez por semana),
e no Entroncamento no CENPRE - Centro Empresarial
do Entroncamento (em horário pós-laboral, duas
vezes por semana).
As participantes consideraram a formação útil para a
criação de redes de apoio e o desenvolvimento de
competências, capazes de facilitar a integração no
mundo laboral.

PROJETO SMS
Coordenador: Internationella Kvinnoföreningen (Suécia)
Parceiros:
 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda. (Portugal)
 Inova Consultancy Ltd. (Reino Unido)
 STEPS (Itália)
 WiTEC SWEDEN (Suécia)
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Newsletter
Projeto Erasmus+ que visa melhorar a sustentabilidade de micro e
pequenas empresas na UE, tendo como foco o turismo.
Saiba mais em:

Saiba mais em:

Reunião e Conferência Final, 7 e 8 outubro 2019, Casa de Convalescéncia, Barcelona
Na reunião final do Sustain-T, os parceiros
fizeram o balanço da atividade desenvolvida e dos
resultados alcançados.
De salientar as conferências realizadas a nível
nacional, bem como a conferência final, em
Barcelona. Em destaque a plataforma de
aprendizagem online, com os recursos formativos
criados, disponíveis em Espanhol, Português,
Italiano, Búlgaro, Inglês e Húngaro.

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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O projeto Erasmus+ FLOURISH visa apoiar a adoção de inovação
organizacional pelas PME em toda a UE 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:

Curso de Coaches para a Inovação Organizacional
Em Portugal, a ação-piloto do "Curso de Coaches para a Inovação Organizacional" foi realizada pela APGICO,
com a participação de dirigentes dos vários hotéis do Grupo MADRE.

Prémio
O Projeto Flourish foi premiado com o Mark of Excellence durante a Conferência Anual de Valorização da
Agência Nacional da Bulgária: “20 years Human Resources Development Center” - Erasmus+ - “Changing
Lifes, Opening Minds“.

Projeto Flourish
Coordenador: European for Quality Ltd, Bulgária
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, Húngria
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Newsletter
SPIDW é um projeto Erasmus+ de intercâmbio de boas práticas em
educação de adultos. As prioridades centram-se na ampliação e
desenvolvimento de competências de educadores, na educação aberta e
em práticas digitais inovadoras para a inclusão social.
Saiba mais em:

City Games no Projeto SPIDW
O Parque do Monteiro-Mor está situado na freguesia do
Lumiar, em Lisboa.
Com uma área de onze hectares, o parque rodeia o
Palácio do Monteiro-Mor, onde funcionam o Museu
Nacional do Traje e o Museu Nacional do Teatro,
devendo o seu nome a este palácio. Seis destes onze
hectares são jardim botânico e área florestada; os
restantes cinco hectares foram reconvertidos também
em área florestal, após terem sido usados em
agricultura.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_do_Monteiro-Mor

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 Erasmus+, que utiliza “Geomarketing" como uma ferramenta de
empreendedorismo. O objetivo principal é disponibilizar a Plataforma de
Aprendizagem GET UP para capacitar os seus utilizadores com novo conhecimento e
capacidades, capazes de facilitar a obtenção do seu primeiro emprego
Saiba mais em:

Arrancou a Ação Piloto do Projeto GET UP
A ação piloto do projeto GET UP decorreu na sede
da ESRI, Portugal em Lisboa, no dia 22 de
Novembro de 2019. A formação contou com a
presença de oito formandos e três formadores da
AidLearn e ESRI.
Uma segunda sessão presencial decorreu no dia 02
de Dezembro de 2019, assinalando o final da
primeira metade da formação. Esta sessão contou
com a presença de mais cinco formandos que a
primeira, demonstrando o crescente interesse dos
jovens no projeto.
Márcia Silva e Sérgio Prazeres foram os representantes da AidLearn que fizeram parte do corpo de formadores
em ambos os momentos da formação, juntamente com Ana Marques a representar a ESRI.
Na sessão inicial foi explicado como o processo de formação vai decorrer, assim como o que é esperado dos
formandos e que temas serão explorados durante o período de formação.
A sessão incluiu ainda um momento de auto avaliação que permitiu aos futuros formandos perceber o seu nível
de conhecimentos e que áreas precisam de ser exploradas em maior profundidade.
A segunda sessão presencial serviu como um ponto de situação para formadores e formandos, assim como uma
preparação para a criação do Plano de Negócio a ser apresentado na sessão final da formação.

As newsletters do Projeto GetUp já estão disponíveis!

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

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
DIDO é um projeto Europeu que visa aumentar a motivação de
aprendizagem de adultos em toda a Europa, oferecendo um kit de
ferramentas on-line com métodos eficazes e práticos para prevenir
a taxa de abandono na educação de adultos.
Saiba mais em:

5ª Reunião do Projeto Dropping in the Drops-Outs (DIDO)
A quinta reunião do projeto DIDO decorreu em Breda,
Países Baixos, nos dias 23 e 24 de Outubro de 2019. A
reunião contou com a presença de representantes das
6 organizações parceiras: CVO Antwerpen (Bélgica),
Axxel (Finlândia), HF & VUCFYN (Dinamarca), ROC
West-Brabant (Holanda), AidLearn (Portugal) e a
Swiss Federation of Adult Learning (Suíça).

Márcia Silva e Marisol Carmelino, em representação da AidLearn, participaram na reunião, dirigida por
Sylvana Vanaert (Coordenadora do projeto DIDO). Esta reunião centrou-se nas ferramentas já
desenvolvidas, assim como na fase de testagem que está a decorrer nos países da parceria. Os vários
parceiros deram feedback sobre a aceitação das ferramentas e as necessárias mudanças e adaptações
ainda a ser feitas para melhorar a interação com os utilizadores. Foram também discutidas as
estratégias de disseminação e as ações a ser desenvolvidas por cada um dos parceiros a este respeito.
PROJETO DIDO
Coordenador: GO! CVO Antwerpen (Bélgica)
Parceiros:
 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugal);
 Axxell (Finlândia);
 Curio (Países Baixos);
 HF & VUC FYN (Dinamarca);
 The Swiss Federation for Adult Learning (Suiça).
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StereoSciFi é um projeto europeu Erasmus+, que visa promover a igualdade e inclusão,
melhorar as capacidades sociais de jovens em idade escolar em relação aos estereótipos sociais.
Propõe atividades baseadas em livros e filmes de ficção científica, com uma componente
cientifica forte nas ciências exatas.
Saiba mais em:

Guia dos Professores do Projeto StereoSciFi
O Guia StereoSciFi para Professores está agora disponível para
download no website do projeto, na versão inglesa, e em breve nas
restantes línguas da parceria (PT, SP, IT, PL, LT).
Também está disponível um pequeno filme de apresentação do
projeto e produtos, com destaque para as ações-piloto, incluindo
alguns testemunhos de participantes. Pode-se visualizar no canal
YouTube do projeto, com link no website.

Os produtos serão apresentados em workshops
nacionais, que incluirão a aplicação de algumas
das atividades criadas no projeto.
Em Portugal o workshop decorrerá em Janeiro na
Escola Cacilhas Tejo, em Almada, enquanto uma
ACD certificada para os professores, com a
colaboração do AlmadaForma
Inscreva-se até 16 de Janeiro!

Projeto StereoSciFi
Coordenador: AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda. (Portugal)
Parceiros:
 Agrupamento de Escola Emídio Navarro (Portugal);
 EURO-NET (Itália);
 Escuela Profesional Otxarkoaga (Espanha);
 Telsiu svietimo centras (Lituânia);
 UNIWERSYTET LODZKI (Polónia).
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Newsletter
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, decorreu de setembro a
dezembro de 2019, a segunda Edição do Curso ADC Cuidador.
Este curso de formação teve 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, 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.

Para mais informação sobre o conceito de Cuidador, das suas funções primárias e das competências que
precisa para cuidar de pessoas sem autonomia para realizar as suas atividades diárias, ver o artigo do
colaborador da AidLearn Ley Garcia, aqui
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Política de dados
A AidLearn agradece informação sobre o seu interesse em continuar a receber informação sobre a
atividade da empresa.
Se não deseja continuar a receber as newsletters trimestrais com a atividade da empresa, incluindo a
oferta formativa, por favor contacte-nos!
Os seus dados são para uso exclusivo e tratamento restrito da AidLearn, que através da sua política de
privacidade, não as fornece a terceiros.

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