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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 20ª edição (Abril 2021), apresentaremos as 

principais notícias sobre os projetos nacionais e 

internacionais coordenados pela AidLearn ou 

desenvolvidos em parceria, no período de  Janeiro a 

Março de 2021. 
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Reuniões de projeto 

GainKids! 

O documentário 

interativo CHAIN 

encontra-se agora 

disponível! 

EM DESTAQUE 
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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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O documentário Interativo CHAIN encontra-se disponível! 

A AidLearn, responsável pelo desenho e produção do 

documentário interativo Chain, apresenta-vos  esta 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.  

 

A narrativa avança pelas ações realizadas pelos 

utilizadores na interface pública de forma a que escolham 

o seu próprio percurso de aprendizagem e aceda aos 

conteúdos na ordem que deseja sendo portanto uma 

ferramenta muito flexível e, tal como o nome diz, 

interativa. Este documentário encontra-se disponível em 

cinco línguas: PT | EN | FR | BG | DE. Aceda-lhe aqui! 
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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) 
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O GainKids: Global Citizenhip for Kids Project é um projeto europeu 

Erasmus+  sobre Cidadania Global para o pré escolar com base na 

Convenção sobre os Direitos da Criança. Saiba mais em:  
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Reuniões do GainKids nos dias 12 de Fevereiro e 22 de Março! 

No dia 12 de Fevereiro ocorreu uma reunião do projeto GainKids, onde se decidiu o logo do projeto e 

discutiu o desenvolvimento dos produtos GainKids. Também no dia 22 de Março ocorreu outra reunião 

para ser discutido o website do projeto (brevemente encontrar-se-á disponível em www.gainkids.eu) e as 

páginas do projeto nas redes sociais).  
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PROJETO GAINKIDS 
 

Coordenador: APEI - Associação de Profissionais de Educação de Infância (Portugal) 

Parceiros: 

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

 Association of Human Rights Educators – AHEAD (Espanha) 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCABULLA (Itália) 

 UNIWERSYTET LODZKI (Polónia) 

 INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA (Portugal) 

 

 

 

 

  

O objetivo deste projeto é a promoção da 

Cidadania Global no nível pré escolar com base 

na Convenção sobre os Direitos da Criança, nas 

suas diferentes categorias, visando incentivar, 

através de uma abordagem tridimensional, 

ações para crianças, formação de docentes e 

profissionais e ainda sensibilizar as famílias. 

Igualdade de Oportunidades, Não 

Discriminação, Igualdade de Género e 

Diversidade, são as temáticas que serão 

exploradas neste projeto, que resultará na 

produção de um Kit Pedagógico, para o qual 

as crianças serão igualmente envolvidas na 

reflexão e produção dos instrumentos finais. 
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ECO-Hosting: Réseau européen des éco-hébergeurs en milieu 

naturel é um projeto Erasmus+ que pretende promover o turismo 

sustentável particularmente em zonas vulneráveis tais como florestas 

de guiana isoladas, ilhas gregas sujeitas a grandes restrições 

turísticas, zonas montanhosas, etc. Saiba mais em:  
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No dia 11 de Janeiro ocorreu a reunião de lançamento do projeto ECO-Hosting! Nesta reunião os 

parceiros articularam e planearam como irão desenvolver o trabalho para o projeto. Posteriormente 

também foi tomada uma decisão quanto ao logo e identidade visual do mesmo.  

O consórcio é constituído por dois especialistas em formação profissional e formação de adultos (SUD 

CONCEPT e AidLearn), uma associação de desenvolvimento local (GAL Molise), uma associação de 

educação e formação ambiental (MKP), e um operador especializado em inovação educativa e produção 

audiovisual (Karpos). 

A parceiria encontra-se muito motivada e pronta para começar! 
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PROJETO ECO-HOSTING 
 

Coordenador:  SUD CONCEPT (França) 

Parceiros: 

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

 Molise verso il 2000 scrl (Itália) 

 Mesogeiako Kentro Perivallontos (Grécia) 

 KARPOS KENTRO EKPAIDEYTIKON DRASEONKAI DIAPOLITISMIKHS EPIKOINONIAS (Grécia) 
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O projeto Erasmus+ E-SilverTour: Digital Marketing Competencies 

Development for Silver Tourism Expert tem como objetivo o 

desenvolver competências de Marketing digital no pessoal das 

organizações de terceira idade e profissionais de turismo para 

promover o turismo na idade maior. Saiba mais em:  
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De forma a começar o desenvolvimento dos produtos E-SilverTour, foram realizados questionários online 

nos países parceiros para se conseguir identificar as necessidades dos profissionais de turismo e também 

quais as necessidades de turistas em idade maior (destinado apenas a pessoas com idade igual ou 

superior a 55 anos). Estes questionários auxiliarão o desenho do curso E-SilverTour que pretende 

desenvolver o know-how tecnológico para responder à crescente utilização da Internet como forma não 

só de comunicar mas, essencialmente, de operar no mercado turístico. 

Também já se encontram disponíveis páginas nas redes sociais do projeto às quais pode 

subscrever/seguir de forma a manter-se atualizado/a acerca dos seus desenvolvimentos! Siga o E-

SilverTour no Facebook e/ou no LinkedIn. 
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PROJETO E-SILVERTOUR 
 

Coordenador:  E-SENIORS: INITIATION DES SENIORS AUX NTIC ASSOCIATION (França) 

Parceiros: 

 EOLAS S.L. (Espanha) 

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

 VIESOJI ISTAIGA KAUNO MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS (Lituânia) 

 Confederação do Turismo de Portugal (Portugal) 

 50 + HELLAS ASTIKI ME KERDOSKOPIKIETAIRIA (Grécia) 
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O projeto Erasmus+ ECN4MI: Establishment of a coordinated and 

collaborative network on migrant issues in Europe pretende criar e 

desenvolver uma rede colaborativa na Europa para a inclusão social 

de migrantes e refugiados.   

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 

No dia 23 de Fevereiro ocorreu uma reunião do projeto ECN4MI de forma a ser decidida a identidade 

visual do projeto, mas também para estabelecer os seus planos de gestão, de avaliação, e de 

disseminação. Todos os parceiros estão motivados e investidos no sucesso do projeto. Deram sugestões 

para o website (a ser criado) e reportaram dados, processos e boas práticas na integração de migrantes e 

refugiados dos seus respetivos países. 
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PROJETO ECN4MI 
 

Coordenador:  KVALIFIKACIJU IR PROFESINIO MOKYMO PLETROS CENTRAS (Lituânia) 

Parceiros: 

 VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS (Lituânia) 

 Lithuanian Conflict Prevention Association (Lituânia) 

 beramí berufliche Integration e.V. (Alemanha) 

 Stiftelsen Litorina Folkhögskola i Karlskrona (Suécia) 

 Consorzio Scuola Comunità Impresa (Itália) 

 AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda. (Portugal) 
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O UPSIM: Upskilling Paths for Social Integration of Migrants é um 

projeto Erasmus+ destinado a mulheres migrantes de forma a 

auxiliar no desenvolvimento de competências transversais e 

linguísticas para atingirem os seus objetivos educacionais. Saiba mais 

em:  
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O projeto UPSIM iniciou a sua fase de recolha de dados e cada país parceiro encontra-se a entrevistar 

pessoas que se inserem nos grupos alvo do projeto. 
 

Na semana de 5 de Março, a AidLearn realizou três entrevistas a técnicas que trabalham na integração de 

mulheres migrantes. Os dados recolhidos apresentam perspetivas interessantes que irão ajudar na criação 

de produtos mais adequados e precisos para o desenvolvimento de competências transversais e 

linguísticas das mulheres migrantes. 
 

De futuro serão realizadas mais entrevistas, incluindo com mulheres migrantes já integradas no nosso 

país e também com recém-chegadas para aferir as dificuldade sentidas e as suas necessidades formativas.  
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PROJETO UPSIM 
 

Coordenador:  IKF (Suécia) 

Parceiros: 

 Coneqt (Dinamarca) 

 EOLAS S.L. (Espanha) 

 Spolek PELICAN (República Checa) 

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

 Municipalité de Saint-François – France (França) 
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O HYBVET: Development of hybrid training in VET é um projeto 

Erasmus+ que pretende introduzir e desenvolver formação em 

formato híbrido à aprendizagem vocacional. Este tipo de formação 

demonstra resultados muito positivos não apenas em relação a soft 

skills mas também competências técnicas 
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No dia 24 de realizou-se a reunião de lançamento do projeto HYBVET. Discutiu-se o trabalho 

preparatório a realizar-se, definiu-se formação híbrida e a sua implementação massiva, designadamente  

do êxito tido na formação de cirurgiões. O parceiro responsável por esta apresentação tem imensa 

experiência na formação híbrida e a sua tecnologia já foi implementada em diversos países, dentro e fora 

da Europa. 
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PROJETO HYBVET 
 

Coordenador:  VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS (Lituânia) 

Parceiros: 

 Kriziu tyrimo centras (Lituânia) 

 Panevezio darbo rinkos mokymo centras (Lituânia) 

 Smiltenes tehnikums (Látvia) 

 JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS (Estónia) 

 INERCIA DIGITAL SL (Espanha) 

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

 

HYBVET 

Ainda se discutiu aspetos relacionados com 

a coordenação, disseminação e qualidade 

do projeto, assim como quais os sectores 

em que as organizações parceiras estão 

interessadas em implementar aquele tipo 

de formação. De momento, os parceiros 

estão a realizar case studies sobre quatro 

indústrias nacionais, para uma melhor 

fundamentação das decisões da tomar 

sobre os futuros beneficiários da formação. 
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AidLearn ao nível Nacional! 

A AidLearn viu recentemente aprovados 

financiamentos para projetos de 

formação profissional ao nível nacional e 

a decorrer em 2021 | 2022 para as regiões 

Centro (POISE‐01‐3524‐FSE‐003359) e do 

Alentejo (POISE‐01‐3524‐FSE‐003340). 
 

Na região Centro, o Curso de Fotografia e 

Imagem Digital a distância, uma Unidade 

de Formação de Curta Duração (UFCD) 

com a duração de 25 horas, iniciou-se no 

dia 17 de Março. 
 

Já na região do Alentejo, iniciaram-se no 

dia 22 de Março os Cursos de 

Competências Sociais e Controlo de 

Riscos e de Higiene e Controlo de Riscos 

no Trabalho, cada um tem uma duração 

de 200 horas e decorrem de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 13 horas e das 14 às 

19 horas respetivamente. 
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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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