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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 22ª edição (Outubro de 2021), apresentaremos as

principais notícias sobre os projetos nacionais e

internacionais coordenados pela AidLearn ou

desenvolvidos em parceria, no período de Julho a

Setembro de 2021.
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Reunião 
transnacional em 

formato presencial 
do projeto GainKids!

Novo projeto 
aprovado: 
ENTRUST! 

EM DESTAQUE

Publicação de um 
artigo no Journal of
Education, Culture

and Society!  

https://www.dgert.gov.pt/
http://www.aidlearn.pt
https://www.facebook.com/AidLearn/
https://twitter.com/aidlearn
https://www.youtube.com/channel/UCj9FqIWHz7EJuyXBaS5crmA
https://www.linkedin.com/company/aidlearn/
https://www.instagram.com/aidlearn.pt/?hl=pt
mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/


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. Saiba mais em:

Nos dias 20 e 21 de Setembro, ocorreu outra reunião presencial

do projeto HYBVET na Universidade de Ciências da Saúde da

Lituana em Kaunas, Lituânia. Durante estes dois dias, foram

discutidas questões pertinentes tais como:

● como funciona um laboratório híbrido?

● quais são as especificidades de uma simulação híbrida?

● como é o processo formativo na prática de simulação

híbrida?
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PROJETO HYBVET

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

Parceria:

✔ 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)
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https://www.hybvet.eu/
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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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A parceria do UPSIM reuniu-se em formato online pelo ZOOM no dia 22 de Setembro de

forma a discutir a analisar as melhorias ao Referencial Teórico do projeto UPSIM. Este

documento agrega informação acerca de sistemas de aco-

lhimento e informação demográfica de mulheres

migrantes em cada um dos países parceiros, assim como

análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os

grupos-alvo (GA) do projeto:

GA1: mulheres migrantes que pretendem continuar o seu

precurso académico, assim como mulheres migrantes que

completaram o seu precurso académico no país de acolhimento;

e

GA2: técnicos/as e voluntários/as que trabalham com o GA1 em termos de assistência

social, integração, ensino da língua, acompanhamento psicológico, mentoria, etc.

Seguidamente, a parceria focou a discussão nos conceitos teóricos básicos para a

abordagem de aprendizagem do projeto UPSIM e como implementar esta abordagem e

os seus conceitos na plataforma de aprendizagem UPSIM.

O Manual para a Implementação de Workshops

Bem-sucedidos de Inclusão irá apresentar a

abordagem dos Círculos de Mentorvenção

UPSIM que articula os conceitos de mentoria,

aprender a aprender, auto-aprendizagem, e a

sua interligação com um modelo circular de

auto-aprendizagem da língua que irá ser

apresentado na Ferramenta Rápida de Aquisição

da Língua.

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/UPSIM-107133871461228
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PROJETO UPSIM

Coordenador:  IKF (Suécia)

Parceria:

✔ 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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Para terminar, a parceria fechou a estrutura e o conteúdo para o Website/Plataforma

UPSIM que estará brevemente disponível e onde poderá consultar informação mais

detalhada acerca do projeto em https://upsim.aidlearn.eu/.

Poderá seguir as ultimas novidade acerca deste projeto na sua página do Facebook e, caso

esteja interessado/a em saber mais acerca do projeto poderá contactar-nos.

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://upsim.aidlearn.eu/
https://www.facebook.com/UPSIM-107133871461228
http://aidlearn.pt/pt/company/contacts/contact%20us.html


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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A equipa E-Silver Tour juntou-e no ZOOM no dia 15 de

Setembro com o objetivo de afinar alguns detalhes acerca

do desenvolvimento de um dos resultados do projeto. Os

parceiros encontram-se focados com o objetivo de criar os

melhores resultados possíveis e lançar o website do projeto.

O website dá uma mensagem clara acerca de quem somos e

quais as soluções inovadoras de formação a serem

desenvolvidas para o turismo. Saiba mais em

https://www.esilvertour.eu/ !

No dia 29 de Setembro ocorreu outra reunião em formato virtual do projeto E-Silver

Tour. Esta reunião foi importante para se discutir uma visão global da plataforma do

Pacote B-Learning, que se encontra em desenvolvimento.

Também foi vital de forma a planear a Plataforma

de aprendizagem do projeto, tal como para planear

os próximos passos relativos à disseminação do

Projeto e do seu respetivo progresso.

PROJETO E-SILVERTOUR

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

Parceria:

✔ 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)

https://www.facebook.com/eSilverTour
https://www.linkedin.com/company/esilver-tour
mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.esilvertour.eu/
https://www.esilvertour.eu/


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:

A equipa GainKids teve finalmente a oportunidade de se encontrar pessoalmente, após um

tão longo tempo de trabalho online, de 9 a 11 de Setembro em Łódź, Polónia. A

Universidade de Łódź organizou a reunião e deu as boas-vindas à equipa, apresentou a sua

cidade, e ofereceu espaço para dialogar e trabalhar. Para além de trabalharem de forma

conjunta, também foram realizadas atividades culturais que serviram para a equipa se

conhecer melhor assim como conhecer a cidade. Na afenda desta primeira reunião

transnacional trataram-se pontos importantes, focando-se no processo e desenvolvimento

dos vários produtos que irão ser criados dentro do projeto GainKids.
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https://www.facebook.com/GAINKids
http://www.gainkids.eu
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PROJETO GAINKIDS

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

Parceria:

✔ 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)

No primeiro dia a equipa reviu a investigação por Focus Group assim como o inquérito

acerca de Cidadania Global conduzido em cada um dos países parceiros e com

educadores/as de infância.

Tendo em consideração a situação pandémica nos países parceiros, a equipa encontra-se

confiante que a investigação se encontrará conduzida até ao final deste ano.
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Adicionalmente, após a reunião em Łódź,

a equipa começou a tratar da pilotagem

das Guias para os Livros de Estórias e

entrevistas com crianças, assim como a

Colecção de Vídeos.

O Manual para Educadores/as de Infância

e Técnicos/as também está a ser

desenvolvido sendo que a equipa discutiu

aa sua versão preliminar e estabeleceu guias para os próximos passos.

No segundo dia, a equipa do GainKids concentrou-se em planear e organizar a

disseminação, a distribuição de tarefas e responsabilidades foi discutida e concordada e

foi feito um primeiro rascunho dos prazos de trabalho futuros.

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

O projeto Inside –T teve uns meses muito produtivos. A parceria encontrou-se online no dia

1 de Julho para discutir a avaliação geral do projeto e os próximos passos. A esta reunião

segui-se outra no dia 29 de Julho durante a qual a parceria reviu e discutiu as versões

digitais das ferramentas do projeto e do manual de aprendizagem. Finalmente, no dia 7 de

Setembro juntaram-se mais uma vez para rever todas as características das E-Ferramentas

e Plataforma E-Learning Inside-T.

PROJETO INSIDE-T

Coordenador: Domínio Vivo – Formação e Consultoria Lda (Portugal)

Parceria:

✔ 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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https://insidetproject.eu/
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NOVO PROJETO!

Está na hora de novos desafios – O projeto ENTRUST foi aprovado pela Comissão

Europeia! Apesar do projeto ainda não ter começado, podemos dar-vos alguma

informação acerca do mesmo, mantenha-se atento/a se quiser saber mais!
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O projeto ENTRUST promove empreendedorismo sustentável em turismo para

indivíduos com idades iguais ou superiores a 50 anos na Europa. Este projeto

pretende contribuir para o aumento da taxa de emprego desta demográfica, e, ao

mesmo tempo, ajudar a revitalizar e proteger ocupações e artesanato em risco de

desaparecimento, assim como promover o turismo sustentável.

No dia 27 de Setembro, a parceria reuniu-se pela primeira vez online de forma a

decidir a data de início do projeto, que ficou acordada em ser no dia 1 de

Novembro de 2021! O ambiente da reunião foi muito positivo!

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


PUBLICAÇÃO
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Temos o prazer de anunciar que, após muitos meses de investigação, análise, e

escrita, que no dia 25 de Setembro, a AidLearn teve um artigo publicano no

Journal of Education Culture and Society na temática de intervenções para a

inclusão social de refugiados e requerentes de asilo baseadas nas artes. O artigo

encontra-se agora finalizado e de acesso gratuito na página web do jornal.

Este artigo foi criado porque graças à nossa experiência prévia com o projeto

RefugeesIN, já tínhamos presenciado o grande potencial das artes para a

inclusão social. Assim sendo, decidimos ir mais longe e investigar mais este tema

e para tal, conduzimos um meta-estudo focado em estudos qualitativos que

incluíssem as vozes dos beneficiários destas intrevenções (i.e., refugiados e

requerentes de asilo), daí o título ser “Re-voicing the unheard”.

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1375
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AidLearn ao nível Nacional

A partir do dia 6 de Setembro

e dentro do projeto de

formação profissional

financiado pelo programa

POISE para a região do

Alentejo, foram realizadas as

ações 3 e 4 do curso de

Gestão Contra Incêndios,

Segurança e Saúde no Posto

de Trabalho, cada uma

duração de 150 horas.
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Nos últimos três meses, a AidLearn ofereceu cinco cursos de formação profissional ao nível

nacional.

Adicionalmente, e também na região do Alentejo, o curso

de Saúde e Segurança no Trabalho e Prevenção de

Doenças Profissionais começou no dia 20 de Setembro e

tem a duração de 75 horas sendo lecionado pelo

formador Pedro Aniceto.

mailto:info@aidlearn.pt
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AidLearn ao nível Nacional
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Já na região Centro, também dentro do

financiamento do programa POISE, o curso

de Pastelaria e Transformação de Massa

começou no dia 22 de Setembro e tem a

duração de 150 horas sendo lecionado pelos

formadores Anabela Cerva e Ley Garcia.

Para terminar, a partir do dia 14 de

Setembro, foi realizado na Associação da

Carlotazinha, mais uma edição do “ADC

do Cuidador” curso para apoiar pacientes

e familiares e que é oferecido de forma

gratuita e certificado pela AidLearn com o

formador Ley Garcia.

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.

Para mais informação sobre 

a atividade da AidLearn, 

não hesite em contactar-nos!
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