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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!

AIDLEARN

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 contacto com todos os interessados;
 Disponibilizar informação útil e atempadamente

Nesta 17ª edição (julho 2020), apresentaremos as
principais notícias sobre os projetos nacionais e
internacionais coordenados pela AidLearn ou
desenvolvidos em parceria, no período de abril a junho de
2020.

Newsletter
EM DESTAQUE

WEBINAR’s DIDO
"Drop in the

dropouts" 

Apresentação do Kit de 
Ferramentas para a 

prevenção do abandono 
dos adultos em processo 

de aprendizagem!

Workshop 
Cinema SPIDW

A ação de formação a 
distância decorreu na 

Plataforma de 
Aprendizagem AidLearn
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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:

Seguiu-se a diretora da GO! CVO Antwerpen, Nathalie Schacht, que apresentou o modelo adotado pelo centro de

educação de adultos belga para medir na prática o abandono precoce dos adultos dos processo de aprendizagem e

as estratégias que esta organização inclui na sua política para prevenir este abandono. Antes de um curto intervalo

Hannelore Audenaert apresentou o objetivo do projeto europeu Drop-in the dropouts/DIDO, as organizações

parceiras e os produtos desenvolvidos ao longo destes 33 meses. Após o intervalo, cada parceiro do projeto

apresentou uma das ferramentas que desenvolveu; Márcia Silva e Marisol Carmelino, representantes da AidLearn,

apresentaram a ferramenta Histórias de Sucesso!

A análise dos questionários de avaliação do Webinar permitem afirmar que 90% dos participantes consideraram

que as aprendizagens realizadas durante este evento serão muito úteis para as suas atividades profissionais; 95%

declararam que pretendem experimentar uma ou mais ferramentas e 85% irão recomendar o kit de ferramentas

DIDO a colegas.

Podemos afirmar que o Webinar "Drop in the Dropouts” foi um sucesso! 

O Webinar "Drop in the Dropouts” organizado pela

GO! CVO Antwerpen, entidade promotora do projeto

DIDO, realizou-se no dia 13 de maio de 2020. Contou

com a presença de mais de 140 pessoas interessadas

na educação de adultos, entre educadores de adultos,

formadores, orientadores pedagógicos, técnicos e

decisores políticos envolvidos neste setor da educação

de diversos países Europeus. Hannelore Audenaert,

coordenadora do projeto, deu as boas-vindas aos

participantes e dinamizou a realização do Webinar;

seguiu-se a psicóloga Sarah Neyts, especialista em

abandono escolar que explicou os motivos e razões

para os estudantes do secundário abandonarem

precocemente os seus percursos escolares e a forma

como a educação de adultos pode ser uma solução

para a finalização dos seus estudos.
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Na próxima edição desta newsletter, fique

a saber mais sobre o Ação de Curta

Duração/ Workshop DIDO - "Drop in the

dropouts" que decorreu à nível nacional no

dia 30 de junho de 2020em parceria com o

CENFORMA.

Foi um momento de reflexão enriquecedor

que permitiu apresentar à comunidade

envolvida na educação de adultos os

motivos e fatores para o abandono do

percurso de aprendizagem dos adultos, o

projeto DIDO e o Kit de Ferramentas

desenvolvidas pela equipa transnacional

para a prevenção do abandono dos adultos

em processo de aprendizagem. Neste

momento está em fase de análise dos

resultados do Webinar para em breve

serem apresentados.

O Kit de Ferramentas DIDO em 

Português já está disponível!

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:

PROJETO DIDO
Coordenador: CVO Antwerpen - Centrum voor volwasswenenonderwijs (Bélgica)
Parceiros:
 AidLearn, Consultoria e Recusos Humanos Lda., (Portugal) 
 Axxell Utbildning AB (Finlândia)
 ROC West-Brabant (Países Baixos)
 HF & VUC FYN Ringen (Dinamarca)
 Schweizerischer Verband für Weiterbildung (Suíça)
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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:

Newsletter

A ação de formação em cinema do projeto SPIDW, que era para decorrer presencialmente em Lisboa, devido

à situação mundial atual foi adaptada para formato a distância. Uma modalidade de formação diferente do

esperado, mas tempos atípicos requerem adaptação e respostas inovadoras.

A ação de formação decorreu na plataforma de aprendizagem da AidLearn, foi dinamizada pelo Eduardo

Amaro e pela Ana Moreira e contou com um grande envolvimento de todas as pessoas que se esforçaram

por fazer o seu melhor e por participarem nas reuniões zoom.
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PROJETO SPIDW
Coordenador: EureCons Förderagentur GmbH (Alemanha)
Parceiros:
 AidLearn, Consultoria e Recusos 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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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:

Newsletter

PROJETO SMS

Coordenador: Internationella Kvinnoföreningen (Suécia)

Parceiros:
 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda. (Portugal)
 Inova Consultancy Ltd. (Reino Unido)
 STEPS (Itália)
 WiTEC SWEDEN (Suécia)

A pilotagem do curso SMS nos vários países teve bastante sucesso,

conseguindo um total de participação de 131 mulheres, em 56

sessões de formação e 45 círculos de Mentoring. A plataforma hub

com o material online está a ser transferida para um novo servidor,

pelo que é natural que haja alguma dificuldade em aceder, mas em

breve divulgaremos o novo link para a hub. Entretanto, pode

assistir ao Webinar que explica como aceder e navegar na hub, no

canal YouTube SMS.

Os guias SMS para os/as formadores, e para as mulheres migrantes, estão a

ser melhorados a partir do feedback da pilotagem, e em breve estarão

disponíveis no website do projeto. já está disponível a nova Newsletter do

projeto, que pode consultar nas várias línguas, no website do projeto SMS.

O workshop final, para divulgar todos os produtos SMS em Portugal, irá

decorrer online em julho, mantenha-se atento às nossas redes sociais para

mais informação!|
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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 exata.

Saiba mais em:

O School Education Gateway dedicou o mês de abril a recursos para

o ensino, e desta forma o projeto StereoSciFi foi introduzido nesta

plataforma, em 23 línguas da União Europeia, como recurso para os

professores.

Todos os produtos estão disponíveis para download gratuito no

website do projeto: Catálogo de Livros e Filmes, Mala de Atividades,

Guia para Professores, Brochura, e Filme. Disponíveis em Português,

Inglês, Espanhol, Italiano, Polaco e Lituano.

Testemunhos de participantes no projeto StereoSciFi

Nas redes sociais do StereoSciFi estão a ser publicados alguns testemunhos de participantes no projeto,

nomeadamente na pilotagem e nos workshops de apresentação do projeto, de vários países parceiros.
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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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A quarta reunião transnacional do Chain foi realizada através do Zoom! Entre os tópicos discutidos, foi

definido que o projeto seria alargado por mais dois meses. De uma forma geral, foi feito o balanço do

progresso das actividades e foram estabelecidas directrizes para o futuro próximo!

Chain é um projeto europeu Erasmus+, que visa contribuir para a iniciativa 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:

Quarta reunião transnacional do Chain
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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 projecto “Bigger Picture” é financiado pela UE no âmbito das parcerias estratégicas Erasmus +

para a educação de adultos. A pobreza, os desequilíbrios, as migrações, as desigualdades de género,

as mudanças climáticas e os conflitos, derivam de causas inerentes à economia global e aos atuais

modelos de desenvolvimento. Com base nesta consciência, é necessário atuar a nível de educação

para a cidadania global. Saiba mais em:

O curso para educadores de adultos está a ser

melhorado, por forma a haver maior

homogeneização entre os vários módulos e

tendo em conta as orientações acordadas na

parceria para o curso misto.

Devido à pandemia COVID-19,realizou-se uma

reunião de parceria online sobre os próximos

passos do projeto: as atividades de aprendizagem

serão realizadas online, e em novas datas, a

formação de educadores de adultos irá decorrer

em julho, e a de adultos em outubro. Fique

atento às redes sociais para mais informação! O

projeto deverá terminar no fim de novembro.

Newsletter
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PROJETO THE BIGGER PICTURE

Coordenador: Global Learning & Skills Partnership (Reino Unido)

Parceiros:
 AidLearn, Consultoria e Recursos Humanos, Lda (Portugal)
 Morley College (Reino Unido) 
 Prometeo (Itália) 
 The Association of Estonian Adult Educators ANDRAS (Estónia) 
 Universidad de Sevilla (Espanha)
 IFAID Aquitane (França)
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https://www.facebook.com/KA2BiggerPicture/
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2ª Reunião Transnacional do Projeto Inside-T

A equipa #InsideT durante a 2ª parte da 2ª

Reunião Transnacional do Projeto – Foram

apresentados e acordados planos detalhados

para a realização do Curso, Ferramentas

digitais e Plataforma do Projeto, pelos seus

líderes, respetivamente Aivar Ruukel, Ultan

Faherty e Patrícia Araújo .

Inside-T é um projeto Europeu Erasmus+ lançado em Novembro de 2019, que pretende 

facilitar a promoção de negócios locais por jovens adultos, preferencialmente mulheres, 

que recuperem e tenham em conta saberes e práticas tradicionais. Saiba mais em: 

A equipa #InsideT durante a 1ª parte da 2ª

Reunião Transnacional do Projeto. O Eduardo

Amaro, da #AidLearn, a explicar os cuidados a

ter durante as filmagens dos documentários.
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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)
 Karuskose OÜ (Estónia)

https://www.facebook.com/InsideTProject/
https://www.facebook.com/InsideTProject/
https://insidetproject.eu/
https://insidetproject.eu/
https://www.instagram.com/insidetproject/
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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:

Consiste num projeto de inovação organizacional. Foram

criadas 10 cenas pelos parceiros As filmagens tiveram como

objetivo mostrar os possíveis erros que um facilitador pode

cometer e como os evitar . Deste modo, a primeira situação

apresentava um “erro” e a segunda uma situação em que o

erro era corrigido.

Newsletter

Este projeto utiliza o modelo de resolução criativa

de problemas da APGICO, que é outra organização

portuguesa parceira do projeto. No contexto atual

de Covid-19 , foram asseguradas todas as medidas de

segurança no decorrer das filmagens.

Filmagens #Flourish na sede da #AidLearn
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PROJETO FLOURISH

Coordenador: European for Quality Ltd (Bulgária) 

Parceiros:

 Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação (Portugal)

 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. (Portugal) 

 Spoleczna Akademia Nauk (Polónia) 

 Kauno mokslo ir technologijy parkas (Lituânia)

 Csongrad Country Chamber of Commerce and Industry (Hungria)

https://www.facebook.com/flourishprojecteu/
https://www.facebook.com/flourishprojecteu/
http://flourishproject.eu/
http://flourishproject.eu/
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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:

Devido à pandemia COVID-19 a reunião que deveria ser realizada em Portugal em Abril foi

cancelada, e foram realizadas várias reuniões de parceria online, mais curtas, ao longo do

tempo, para reorganizar as tarefas da parceria. O curso CoLED está a ser desenvolvido em

inglês, e será depois enriquecido com material multimédia, e só depois será traduzido

para as línguas da parceria.

O projeto CoLED foi apresentado internacionalmente na 29ª

Conferência Anual EDEN – Sessão de Sinergia, organizada pela

EDEN - European Distance and E-Learning Network, na

Universidade Politécnica de Timisoara (Roménia), de 22 a 24 de

junho, online. Participaram 309 delegados de 40 países (25

países Europeus e 15 países fora da Europa), e 511 utilizadores

seguiram a conferência pelo YouTube.
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PROJETO COLED

Coordenador: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Polónia)

Parceiros:

 AidLearn, Consultoria e Recusos Humanos Lda., (Portugal) 
 PRO-MED sp. z o. o. (Polónia)
 European Center for Quality (Bulgária)
 Universitatea Petru Maior (Roménia)

https://www.youtube.com/watch?v=e9eTClmNyWk&feature=share&fbclid=IwAR0hjaTx4nv-Ht1QoQtToaFdt3Do4Gx-asY2uPhZgMUnqn3M9hQ2p59Vk0g
https://www.youtube.com/watch?v=e9eTClmNyWk&feature=share&fbclid=IwAR0hjaTx4nv-Ht1QoQtToaFdt3Do4Gx-asY2uPhZgMUnqn3M9hQ2p59Vk0g
mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.coled-project.eu
http://www.coled-project.eu
https://www.facebook.com/COLEDproject/
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https://twitter.com/CoLED86260625
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#MOVEaMENTE - Campanha da Aidlearn e dos seus parceiros para exercitar a mente em

tempos de Pandemia COVID 19. (23 de março a 14 maio 2020)

Newsletter

Projetos em destaque na campanha #MOVEAMENTE 

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

https://www.aidlearn.pt/pt/empresa/contactos/contacte-nos.html
https://www.aidlearn.pt/pt/empresa/contactos/contacte-nos.html
mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/


Política de dados

Está a receber esta informação porque se encontra inscrito/a na base de dados da 

AidLearn. 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 os fornece a terceiros.
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