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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 19ª edição (Janeiro 2021), apresentaremos as principais notícias sobre 

os projetos nacionais e internacionais coordenados pela AidLearn ou 

desenvolvidos em parceria, no período de  Outubro a Dezembro  de 2020. 
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Webinar Nacional e 

Conferência Final 

Internacional do CoLED 

Os resultados do projeto 

estão agora disponíveis!  

A Conferência  FLOURISH 

em Portugal foi um 

sucesso! 

EM DESTAQUE 
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O projeto 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: 
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Os produtos estão agora disponíveis nas línguas da parceria! 

O projeto Erasmus+ FLOURISH - Facilitating Organisational Innovation, está a terminar. Foi desenvolvido por uma parceria de seis organizações 

provenientes de cinco países Europeus, e a partir do modelo de intervenção organizacional da APGICO.  
 

Os produtos do projeto, disponíveis nas línguas oficiais da parceria: Búlgara, Húngara, Inglesa, Lituana, Polaca, e Portuguesa, podem ser acedidos aqui.  

 

Resultados 
 

• Perfil de Coach de Inovação Organizacional FLOURISH para PME – descreve a importância de coaching para o desenvolvimento de inovação nas 

PME, define quem é o coach de inovação e quais as suas tarefas e responsabilidades, bem como os saberes e competências que deverá ter; 
 

• Currículo, Curso e Manual para Coaches de Inovação Organizacional – O Currículo detalha o Curso para formação de Coaches de Inovação 

Organizacional para PME. O Manual precisa conceitos e termos utilizados no Curso, conteúdo de cada módulo, proposta de atividades e formas 

estruturadas de avaliação; 
 

• Vídeo Educacional FLOURISH –  visa relembrar e reforçar os conhecimentos e competências adquiridos durante o programa de formação 

FLOURISH. Encontra-se disponível com legendas em 13 línguas (EN, BG, PL, HU, PT, LT, DE, FI, ES, HR, RU, RS, UA) no website e no canal YouTube  do 

projeto; 
 

• Guia para operadores de EFP e Compêndio de Boas Práticas  – O Guia visa apoiar entidades EFP na utilização dos recursos formativos FLOURISH. O 

Compêndio integra 23 exemplos diversificados de inovação organizacional em PME , que podem ser utilizados durante a formação FLOURISH. 
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Realizou-se online no dia 29 de Outubro de 2020, a Conferência final Flourish 

em Portugal. 
 

Pretendeu-se, em primeiro lugar, dar a conhecer os resultados Flourish, 

depois oferecer um espaço de reflexão onde especialistas, parceiros e 

empresas inovadoras pudessem partilhar saberes, experiências, abordagens 

metodológicas e de formação sobre inovação organizacional.  
 

O Painel de Boas Práticas foi particularmente bem aceite pelos 71 

participantes. Foi possível conhecer as práticas inovadoras da Biosphere 

Portugal, e da IDTOUR, LUGGIT e UBIWHERE, as três ultimas resultantes de 

projetos de investigação aplicada e de consultoria estratégica na área do 

Turismo da Universidade de Aveiro.  
 

No Compêndio de Boas Práticas FLOURISH, detalham-se 23 práticas 

empresariais de inovação organizacional que podem ser inspiradoras para 

outras empresas que desejem encontrar novos caminhos e estratégias para 

um melhor desempenho e melhoria da satisfação no trabalho. 
 

A conferência foi apreciada muito positivamente pelos participantes, que a 

consideraram muito útil, esclarecedora e enriquecedora. Os resultados 

foram considerados unanimemente como sendo de excelência, sendo que 

uma larga maioria pretende utilizar os recursos FLOURISH. 

 

PROJETO FLOURISH 

Coordenador: European Center 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) 
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O projeto Collaborative Learning Environment for Engineering Education – CoLED é financiado 

pelo Programa Erasmus+. O objetivo principal é desenvolver uma abordagem de formação 

colaborativa inovadora incluindo currículo e formação online na área relacionada com a 

introdução da automação para organizações e outros interessados nessas áreas. Saiba mais 

em: 
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Webinar CoLED Automação e Robotização nas PME! 

O projeto CoLED | Collaborative Learning Environment for Engineering Education, 

cofinanciado pelo programa Erasmus+, está na sua reta final e foi o momento de 

divulgar o Curso de Formação Misto CoLED. A Automação & Robotização (A&R) 

requerem das PMEs uma atitude proactiva e ágil com resposta rápida e adaptada ao 

desenvolvimento tecnológico e capital humano altamente especializado. O curso de 

formação misto CoLED tenciona dotar os recursos humanos das PME’s com 

competências técnicas sobre A&R e sobre novas tecnologias que fomentem e 

desenvolvam o setor industrial e promover a aprendizagem colaborativa através de 

soluções de formação suportadas pelas TIC e integradas numa plataforma de e-

Learning.  
 

O WEBINAR CoLED | AUTOMAÇÃO & ROBOTIZAÇÃO NAS PMEs decorreu a nível nacional no 

dia 17 de dezembro de 2020, estiveram presentes 38 pessoas interessadas na 

temática da Automação & Robotização das PMEs.  
 

Os trabalhos iniciaram com a intervenção “Projeto CoLED “Collaborative Learning 

Environment for Engineering Education” em que Márcia Silva apresentou o objetivo do 

projeto, as organizações parceiras e os produtos desenvolvidos ao longo destes 27 

meses. Seguidamente, Graça Gonçalves apresentou o “Curso & Plataforma CoLED 

“Collaborative Learning Environment for Engineering Education””.  
 

O WEBINAR CoLED terminou com a apresentação de 2 entrevistas realizadas no âmbito 

do projeto CHAIN para ilustrar a necessidade de modernização e digitalização das 

PME’s por forma a darem resposta à “revolução” da Indústria 4.0.  
 

Os participantes no Webinar CoLED demonstraram grande satisfação com o mesmo, 

sendo que 94% consideraram as apresentações no Webinar CoLED como mais-valias 

para o seu percurso profissional e 89% referiram que planeiam utilizar os recursos 

disponibilizados pelo projeto CoLED. 
 

Poderá assistir à gravação do Webinar CoLED aqui! 

Newsletter  

mailto:info@aidlearn.pt
mailto:info@aidlearn.pt
mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.aidlearn.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=9nLjECLj7u8&feature=youtu.be
http://www.coled-project.eu
https://www.facebook.com/COLEDproject/
https://twitter.com/CoLED86260625
https://www.youtube.com/channel/UCj_9-CM42VEg6WFvKXRzPdA


PROJETO COLED 

Coordenador: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Polónia) 

Parceiros: 

 AidLearn, Consultoria em Recusos Humanos Lda. (Portugal)  

 PRO-MED sp. z o. o. (Polónia) 

 European Center for Quality, Ltd. (Bulgária) 

 Universitatea Petru Maior (Roménia) 
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Adicionalmente, também se realizou a conferência final CoLED. Esta conferência 

começou em formato presencial a partir do dia 24 de Dezembro e online no dia 28 de 

Dezembro. Estiveram presentes 24 oradores convidados e marcaram presença 42  

participantes via Zoom. 

 

Poderá assistir às gravações da conferência final CoLED aqui! 

Gostaríamos também de aproveitar esta oportunidade para o/a relembrar dos resultados inovadores do projeto CoLED que se encontram 

disponíveis em Inglês, e em breve também nas línguas da parceria (BG, PL,  PT, RO): 
 

• Metodologia de Formação do CoLED – descreve a metodologia de aprendizagem mista do projeto CoLED. O modelo de formação fornece o 

quadro pedagógico para a implementação do curso CoLED e fornece informações detalhadas sobre os princípios da educação de adultos; 

princípios de e-learning; o caminho de aprendizagem individual; aprendizagem ponto a ponto; e tutoria. Descreve ainda os objetivos de 

aprendizagem e conteúdos de formação do curso CoLED e sugere atividades de aprendizagem relevantes. 
 

• Guias do CoLED – fornecem uma descrição resumida das funcionalidades do portal e dos materiais de formação. Servem como um guia do 

utilizador para a plataforma CoLED, mas também cobrem a estrutura e o conteúdo da plataforma de e-learning, a metodologia de formação 

aplicada e a transferibilidade do curso. 
 

• Plataforma de formação Colaborativa - ambiente inovador de aprendizagem colaborativa personalizado e adaptado ao público-alvo. A 

plataforma apoia a aprendizagem colaborativa e já se encontra disponível em todos os idiomas do projeto. Fornece o curso CoLED e 

também cursos introdutórios sobre Moodle e Moodle Cloud, assim como  informação e materias dos eventos CoLED. 
 

• Formação para a automação industrial CoLED - O curso CoLED em Automação para manufatura é orientado para a prática, transferível e 

re-desenhável de formação e recursos de avaliação para pessoas interessadas em apresentar soluções para automação e robótica. 

Dirige-se a empresários e funcionários de empresas, futuros empresários e estudantes que desejam desenvolver negócios no setor da 

manufatura. Encontra-se disponível na Plataforma de formação Colaborativa. 
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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:  
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Conferência CHAIN SME 4.0 2020  

Na fase final do projeto, realizou-se online a Conferência CHAIN, organizada pelo Instituto 

Politécnico de Leiria, no dia 26 de Nov., 2020. Foi concebida como uma plataforma 

internacional para a apresentação de resultados e troca de ideias entre investigadores, 

académicos, profissionais e entusiastas, capaz de acelerar a adaptação dos métodos, 

ferramentas e técnicas da Indústria 4.0 (I.4.0) nas PME, por meio de networking e 

colaboração entre os principais atores. 

 

A AidLearn, responsável pelo desenho e produção do documentário interativo CHAIN, teve 

a oportunidade de o apresentar publicamente pela primeira vez. Trata-se de uma obra não 

linear, que combina texto, áudio, filmes, fotos e infográficos, capaz de ajudar à construção 

de um discurso ligado ao conhecimento e realidade das PME europeias na economia digital 

e de fornecer uma base para a criação de novas competências exigidas pela I.4.0, sendo 

que a narrativa avança pelas ações realizadas pelos utilizadores na interface pública, com 

disponibilidade de escolha entre cinco idiomas EN |PT |FR |BG | DE.  

 

Em breve todos os produtos CHAIN encontrar-se-ão disponíveis no website do projeto  
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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) 

 European Center for Quality, Ltd. (Bulgária) 

 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda. (Portugal) 

 

  

Sessão de Investigação 

No âmbito da Conferência CHAIN, realizou-se online no dia 27 uma Sessão de 

Investigação, para apresentar e discutir resultados de pesquisas feitas no  

âmbito das temáticas do projeto. A AidLearn apresentou o artigo “ Industria 4.0 e 

Inovação Organizacional: Impactos e oportunidades para as PME Europeias”, 

 

. 

centrado numa análise qualitativa das boas práticas FLOURISH, por referência ao racional do CHAIN, e para dar resposta à pergunta de investigação 

formulada: 

 

 “Em que medida as estratégias de inovação implementadas permitem confirmar / infirmar que as PME analisadas estão a bordo (a caminho) da 4ª 

revolução industrial / indústria 4.0,  que está a transformar fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos?”  

Newsletter  

mailto:info@aidlearn.pt
mailto:info@aidlearn.pt
mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.aidlearn.pt/


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: 
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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) 

 

 

Também o projeto Bigger Picture teve eventos, um em cada país parceiro, para apresentar os produtos finais. No caso de Portugal o evento foi online: um 

Webinar!  

Este webinar, ocorrido no dia 3 de Dezembro, foi simultâneamente uma Ação de Curta Duração, em colaboração com o CENFORMA, direcionada aos 

professores, e contou com a presença de 28 participantes. De acordo com a temática deste projeto, foi discutida a globalização, o Mundo Global, suas 

definições e como promover a Educação Global para um público adulto (i.e. Educação de Adultos). Isto porque, apesar do grande número de iniciativas 

acerca da Educação Global oferecidas na escola dentro do Ensino Obrigatório, existe uma necessidade de educação neste tema para público adulto. 

Direitos Humanos e Educação Global em destaque no Webinar Bigger Picture! 

Os resultados do projeto foram apresentados neste webinar, e estão disponíveis no 

website do projeto. Foram apresentadas e discutidas algumas metodologias ativas para 

a Educação para os Direitos Humanos, em adultos.  

De realçar as apresentações pela Dra. Albertina Raposo (IPBeja e membro RECJ) e pela 

Dra. Sofia Lopes (AIDGLOBAL) acerca dos percursos da educação em Cidadania Global 

em Portugal, com a disponibilização de vários recursos online para a educação neste 

tema. 

A avaliação do evento pelos participantes foi muito positiva, considerando os produtos 

bastante úteis, com destaque para o Guia de recursos de Educação Global incluídos 

noutras temáticas, e Guia para realização de Workshops no tema, uma vez que são 

produtos úteis e que normalmente não são criados. 

Um dos resultados principais do projeto Bigger Picture é o curso online para 

Educadores de Adultos, que em breve estará disponível nas várias línguas da parceria 

(EN, PT,  IT, LT), e que pode ser acedido aqui. 
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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, preferencialmente mulheres, que recuperem e tenham 

em conta saberes e práticas tradicionais. Saiba mais em:  
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O Inside-T tem vindo a disponibilizar os seus documentários no  canal Youtube do projeto! 

Aí poderá conhecer empresas turísticos inspiradas na aprendizagem intergeracional, preocupadas com a proteção de património natural e cultural, e no 

desenvolvimento sustentável em zonas rurais. 

 Poderá conhecer por exemplo os dois casos Portugueses:  A pensão David, localizada na área das termas de São Pedro do Sul e que está na família do 

proprietário David Homem há duas gerações; e a Casa Cerro da Correia localizada no coração da Serra da Estrela; ambos da autoria da AidLearn.  

Também ambos os vídeos da Estónia se encontram disponíveis: Haabjameister em que é relatada a arte de criação dos barcos artesanais; e Metsikud 

maitsed uma empresa que promove o consumo para fins alimentares de produtos selvagens e semi-selvagens. Um dos vídeos da Irlanda também já está 

disponível: Glendowen, em que uma empresa utiliza o tecido tweed de Donegal para criar roupa, acessórios e artigos de decoração. Finalmente, um dos 

vídeos da Roménia também está disponível: Băile Călacea acerca de um resort turístico e de saúde, com recurso às águas termais de Călacea.  

 Em breve serão disponibilizados os dois últimos vídeos, no canal YouTube do  Inside-T! 

Documentários Inside-T disponíveis no YouTube do Projeto! 
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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) 
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Validação do Currículo e 3ª Reunião Transnacional do Projeto 

Também ocorreu no dia 26 de Outubro a validação do Currículo Inside-T, 

etapa importante para garantir a qualidade e a adequação dos produtos do 

projeto. 

 

A equipa da AidLearn esteve presente no workshop realizado online, onde os 

especialistas e representativos do público-alvo convidados, funcionaram 

como Grupo Focal e contribuíram com reflexões e sugestões para a melhoria 

da versão final do Currículo. 

Realizou-se entretanto online a  3ª reunião 

Transnacional do Projeto, a  7 de Dezembro de 2020. 

 A parceria fez o  balanço da atividade realizada, 

discutiu as melhorias a ter em conta e planeou e definiu 

os próximos passos!  
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O 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: 
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PROJETO SPIDW 

Coordenador: EureCons Förderagentur GmbH (Alemanha) 

Parceiros: 

 AidLearn, Consultoria e 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) 

 

Os vídeos realizados pela AidLearn no âmbito do projeto SPIDW encontram-se agora disponíveis em SPIDW- YouTube, a saber: 

• Formação SPIDW em Augsburg, 

• City Games Lisboa - a partir do PowerPoint criado pelos alunos da UTIL nos jardins do Museu Nacional do Traje, 

• Efeitos da pandemia no dia-a-dia de uma idosa - entrevista realizada por. Ana Josué com a sua mãe, no âmbito do workshop de cinema SPIDW realizado 

online; 

• Competências digitais dos seniores – entrevista realizada por Laura Schafer com David Stephens, centrada nas competências digitais e o 

envelhecimento ativo.  

 

Vídeos SPIDW disponíveis no  canal YouTube da Aidlearn! 
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PROJETO SUSTAIN-T 

Coordenador: Universitat Autonoma de Barcelona (Espanha) 

Parceiros: 

 AidLearn, Consultoria e Recursos Humanos, Lda (Portugal) 

 LUISS Business School (Itália)  

 European Center for Quality Ltd. (Bulgária)  

 Total Innovation EU (Reino Unido)  

 Chamber of Commerce and Industry Csongrád County (Hungria) 

 Confederação do Turismo de Portugal (Portugal) 

 

Se é uma Micro ou Pequena Empresa no sector do turismo, e interessa-se por aprender mais a como assegurar a sustentabilidade do seu negócio, não se 

esqueça das publicações do projeto Sustain-T!  Podem ser muito úteis! 

Nelas poderá aprender mais estratégias de sustentabilidade! 

 

Aceda aos conteúdos do Sustain-T aqui, incluindo a Plataforma Online! 

Já espreitou as publicações do projeto Sustain-T? 

Projeto Erasmus+ que visa melhorar a sustentabilidade de micro e pequenas empresas na UE, tendo 

como foco o turismo. Saiba mais em: 

Newsletter  

https://www.facebook.com/Sustain-T-168810530551077/
mailto:info@aidlearn.pt
mailto:info@aidlearn.pt
mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.aidlearn.pt/
http://www.sustain-t.eu/outputs/
http://www.sustain-t.eu/SustainTPlatform/
http://www.sustain-t.eu/SustainTPlatform/
http://www.sustain-t.eu/SustainTPlatform/
http://www.sustain-t.eu/project/
https://twitter.com/SustainTProject


Novos Projetos (1)!!! 
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E chegou o momento de falar-se nos novos desafios! Alguns destes projetos já tiveram as primeiras reuniões, mas ainda não têm website, redes sociais, 

ou logo. Mas alguma  informação já pode ser avançada! 

 

• eSilverTour - Digital Marketing Competencies Development for 

Silver Tourism Expert: Projeto sobre turismo na Idade Maior. É 

coordenado pela E-SENIORS: INITIATION DES SENIORS AUX NTIC 

ASSOCIATION (França), e para além da AidLearn (Portugal) são 

parceiras a EOLAS S.L. (Espanha), a VIESOJI ISTAIGA KAUNO MOKSLO IR 

TECHNOLOGIJU PARKAS (Lituânia), a Confederação do Turismo de 

Portugal (Portugal) e a 50 + HELLAS ASTIKI ME KERDOSKOPIKIETAIRIA 

(Grécia). A primeira reunião ocorreu no dia 17 de Novembro 2020 

 

 

• UPSIM - Upskilling Paths for Social Integration of Migrants: Projeto 

sobre desenvolvimento de competências transversais e linguísticas 

para mulheres migrantes. É coordenado pela IKF (Suécia) e são 

parceiras a AidLearn (Portugal), a Coneqt (Dinamarca), a Spolek 

PELICAN (Républica Checa), e a Municipalité de Saint-François – France 

(França). A primeira reunião do projeto ocorreu nos dias 12, 13, e 15 de 

Outubro.  

 

 

• GainKids – Global Citizenship  for Kids: Projeto sobre Cidadania Global 

para o pré escolar com base na Convenção sobre os Direitos da 

Criança. É coordenado pela APEI - Associação de Profissionais de 

Educação de Infância (Portugal), sendo que a AidLearn (Portugal) é 

parceira, assim como a Association of Human Rights Educators – AHEAD 

(Espanha), a ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCABULLA (Itália), a 

UNIWERSYTET LODZKI (Polónia) e o INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA 

(Portugal).  A primeira reunião ocorreu nos dias 26 e 27 de Novembro. 
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• EC4NAMI - Establishment of a coordinated and collaborative 

network on migrant issues in Europe: Projeto sobre a criação de 

uma rede colaborativa na Europa para a inclusão social de migrantes 

e refugiados.  A AidLearn tem um papel de consultoria especializada 

para apoiar a Lituânia no desenvolvimento de estratégias para esse 

fim. É coordenado pelo KVALIFIKACIJU IR PROFESINIO MOKYMO 

PLETROS CENTRAS (Lituânia), e as entidades parceiras são a VIESOJI 

ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS 

(Lituânia), a Lithuanian Conflict Prevention Association (Lituânia), a 

 

Novos Projetos (2)!!! 

• ECO-Hosting - Réseau européen des éco-hébergeurs en milieu naturel: Projeto sobre sustentabilidade ambiental do turismo. É coordenado pela 

SUD CONCEPT (França), sendo parceiros a AidLearn (Portugal), a Molise verso il 2000 scrl (Itália), a Mesogeiako Kentro Perivallontos (Grécia) e a 

KARPOS KENTRO EKPAIDEYTIKON DRASEONKAI DIAPOLITISMIKHS EPIKOINONIAS (Grécia). 

 

 
 

• ECOS - RE creaction - Expanding Competences of Seniors: Projeto sobre a partilha de boas práticas entre educadores de adultos que trabalham 

com pessoas seniores em risco de exclusão social. É coordenado pelo Poleski Ośrodek Sztuki (Polónia) e tem como entidades parceiras a AidLearn 

(Portugal), a PRO-MED sp. z o. o.  (Polónia), Norrköping stadsmuseum (Suécia), Die Wiener Volkshochschulen GmbH (Áustria), e Galileo.it S.r.l. (Itália). 

De salientar que em breve começará o Programa Erasmus+ 

2021-2027!  

Mais oportunidades para a inovação, para a mobilidade, para 

a aprendizagem  e a colaboração em rede !!! 

beramí berufliche Integration e.V. (Alemanha), a Stiftelsen Litorina Folkhögskola i Karlskrona (Suécia), a Consorzio Scuola Comunità Impresa 

(Itália) e a AidLearn (Portugal). A reunião de lançamento do projeto ocorreu no dia 4 de Dezembro, tendo-se discutido os primeiros passos do 

projeto. 
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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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Para mais informação sobre  

a atividade da AidLearn,  

não hesite em contactar-nos! 
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