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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 24ª edição (Abril de 2022), apresentaremos as

principais notícias sobre os projetos nacionais e internacionais

coordenados pela AidLearn ou desenvolvidos em parceria, no

período de Janeiro a Março de 2022.
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Reuniões do 
Projecto HOPE: 

Tanto online como 
em Espanha! 

EM DESTAQUE

Muitas novas 
formações na região 
Centro e na região 

do Alentejo! 

Focus Group HEDY 
com não-peritos!
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HOPE: Home and Overseas Project Management Excellence pretende criar

um curso de formação profissional para gestores de projeto do sector de

desenvolvimento comunitário. Saiba mais em:
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O projeto HOPE tem estado bastante ativo neste primeiro trimestre de 2022! Em primeiro lugar,

no dia 4 de Janeiro a parceria HOPE reuniu-se online para decidir o logotipo do projeto e

também para planear a sua reunião presencial em Espanha no final do mês. De facto, mais tarde

nesse mês, nos dias 24 e 25, a parceria reuniu-se em Pamplona. Esta reunião foi muito produtiva

e resultou na discussão e depois no desenvolvimento de conceitos e definições partilhados

relativamente a diferentes termos e descrições de funções relacionadas com a gestão de

projetos e cooperação no sector do desenvolvimento. Isto foi pertinente porque os tópicos

acima mencionados diferem não só entre sectores e organizações, mas também entre países.

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.linkedin.com/showcase/hopeprojecteu/


ECN4MI PROJECT

Coordinator: KVALIFIKACIJU IR PROFESINIO MOKYMO PLETROS CENTRAS (Lithuania)

Partners:

✔ VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS (Lithuania)

✔ Lithuanian Conflict Prevention Association (Lithuania)

✔ beramí berufliche Integration e.V. (Germany)

✔ Stiftelsen Litorina Folkhögskola i Karlskrona (Sweden)

✔ Consorzio Scuola Comunità Impresa (Italy)

✔ AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda. (Portugal)
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PROJETO HOPE

Coordenador: IFAID Aquitane (França)

Parceria:

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

✔ ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO (Espanha)

Depois, no dia 18 de Fevereiro, a parceria

HOPE reuniu-se novamente através do

Zoom para discutir o glossário que estava

a ser finalizado, bem como um

questionário sobre gestão de projetos a

ser aplicado aos grupos-alvo.

Finalmente, no dia 25 de Março, a

parceria reuniu-se, mais uma vez, num

formato online para fazer os ajustes

finais no glossário, que será

disponibilizado muito em breve!

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


ECN4MI PROJECT

Coordinator: KVALIFIKACIJU IR PROFESINIO MOKYMO PLETROS CENTRAS (Lithuania)

Partners:

✔ VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS (Lithuania)

✔ Lithuanian Conflict Prevention Association (Lithuania)

✔ beramí berufliche Integration e.V. (Germany)

✔ Stiftelsen Litorina Folkhögskola i Karlskrona (Sweden)

✔ Consorzio Scuola Comunità Impresa (Italy)

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

Hedy: Life in the AI Era pretende ser uma fonte de informação em relação

às tecnologias digitais da Indústria 4.0, nomeadamente a Inteligência

Artificial (IA), esclarecendo as suas potenciais aplicações futuras assim

como clarificando os seus possíveis impactos. Saiba mais em:
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No dia 4 de Março, realizou-se outra reunião

do projeto HEDY. Durante esta reunião, os

parceiros discutiram o seu progresso no

booklet e quaisquer questões que se tenham

deparado na organização dos focus groups.

Ficou decidido que os parceiros poderiam

fazer uma abordagem híbrida na qual

conduzissem um focus group com não

especialistas na área, e, se não pudessem

fazer o focus group com especialistas,

enviassem aos especialistas um questionário.

De facto, esta abordagem híbrida foi escolhida

pela AidLearn, o que nos permitiu alcançar 10

peritos nas áreas da formação e da IA, e

depois, no dia 11 de Março, realizámos o focus

group com o grupo não especializado que

contou com a participação de 5 indivíduos!

PROJETO HEDY

Coordenador: OBUDAI EGYETEM (Hungria)

Parceria:

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

✔ Bulgarian Association of Ergonomics and Human Factors (Bulgária)

✔ UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (Espanha)

✔ ACEEU GmbH (Alemanha)

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.lifeintheaiera.eu/
https://www.facebook.com/HEDY2022
https://twitter.com/hedy_project
https://www.youtube.com/channel/UCaXqb94qt4njPok2TmUWWAA
https://hu.linkedin.com/in/hedy-project-eu-26582a229
https://www.instagram.com/hedy_ai_project/


ECN4MI PROJECT
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CarboNostrum: Climate-Smart Agriculture in a Changing World visa

desenvolver uma plataforma educacional sobre práticas de gestão da terra

capazes de assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais e a

captura de dióxido de carbono atmosférico sob solos mediterrânicos. Saiba

mais em:
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A primeira reunião do projeto CarboNostrum teve lugar no dia 1 de Fevereiro. Durante esta

reunião, os objetivos do projeto foram discutidos e bem como os seus grupos alvo.

PROJETO CARBONOSTRUM

Coordenador: The USE Concept, Lda. (Portugal)

Parceria:

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

✔ MAYLOG NAKLİYAT VE LOJİSTİK HIZMETLERİ TİCARET LIMITED SIRKETI  (Turquia)

✔ Molise verso il 2000 scrl (Itália)

✔ AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Espanha)

✔ ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Grécia)

Depois, no dia 24 de Fevereiro, o logótipo e a identidade

visual do projeto ficaram prontos! A identidade visual do

projeto foi inspirada pelo facto das alterações climáticas

terem um impacto particularmente severo em

ecossistemas e paisagens vulneráveis, que é exatamente o

tema do projeto, particularmente no que diz respeito a

áreas mediterrânicas vulneráveis.

Finalmente, no dia 4 de Março, a parceria realizou a sua

segunda reunião virtual para a definição dos conceitos de

Agricultura Sustentável, Gestão Sustentável da Terra, e

Agricultura Inteligente para os Desafios Climáticos que

serão utilizados no desenvolvimento do Manual

CarboNostrum e Estudos de Caso CarboNostrum.

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/CarboNostrum/
https://www.instagram.com/carbonostrum
https://carbonostrum.eu/
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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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No dia 20 de Janeiro, houve outra reunião online com todos os parceiros do projeto eSilverTour.

Foi discutido o curso atualmente em desenvolvimento e centrado no marketing digital de

produtos turísticos destinados ao pessoal do turismo e a seniores, bem como o plano para a

plataforma de aprendizagem e divulgação do projeto.

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/
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O projeto ECOS (EU - “RE” creation: Developing Competences of Seniors)

dedica-se a desenvolver a cooperação e troca de experiências entre

educadores de adultos em idade maior que trabalham com pessoas em

risco de exclusão devido a condições de saúde, físicas, e/ou cognitivas.

Saiba mais em:

Nos dias 15 e 16 de Março houve outra reunião

transnacional ECOS, desta vez em Lisboa!

Durante esta reunião, foram tomadas decisões

relativamente às datas de todas as reuniões e

atividades de formação do projeto . Além disso,

as ações de formação na Suécia e em Portugal

foram discutidas. O encontro terminou com

uma visita ao Museu Nacional do Traje, ao

Museu da Dança e Teatro, e ao Parque Botânico

de Monteiro-Mor. Isto é particularmente

pertinente, pois é um potencial local de

filmagens para a formação portuguesa.
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PROJETO ECOS

Coordenador: Miejska Strefa Kultury w Łodzi (Polónia)

Parceria:

✔ PRO-MED sp. z o. o. (Polónia)

✔ Galileo.it S.r.l (Itália)

✔ Die Wiener Volkshochschulen GmbH (Áustria)

✔ Norrköpings stadsmuseum (Suécia)

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

http://erasmusplusakcjaka2.wixsite.com/ecos
mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/ECOS.ERASMUS
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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:

Newsletter

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

Durante esta reunião, foram feitos os ajustes finais

para a investigação transnacional sobre Cidadania

Global em Educação. Trabalhamos ainda o website

que irá conter informações e recursos interessantes

sobre o projeto, os parceiros e a Cidadania Global!

Tivemos ainda a oportunidade de analisar as

diferentes histórias que foram desenvolvidas em

conjunto com educadores e as próprias crianças

sobre vários tópicos da Cidadania Global, tais como

a igualdade de oportunidades para todas as

crianças ou a não discriminação e diversidade.

Histórias estas que estão agora a ser transformadas

em livros de histórias para as crianças, que serão

acompanhados por um manual repleto de ideias de

como melhor as utilizar.

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)

Durante os dias 10 e 11 de Fevereiro de 2022, a AHEAD convidou os parceiros do projeto

GAINKids a deslocarem-se a Barcelona para a quarta reunião transnacional do projeto.

https://www.facebook.com/GAINKids
http://www.gainkids.eu
mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/


O UPSIM: Upskilling Paths for Social Integration of Migrants é um projeto

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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PROJETO UPSIM

Coordenador: IKF (Suécia)

Parceria:

✔ Coneqt (Dinamarca)

✔ EOLAS S.L. (Espanha)

✔ Spolek PELICAN (Républica Checa)

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

✔ Municipalité de Saint-François – France (França)

No dia 28 de Fevereiro a parceria UPSIM teve uma sessão de brainstorming online para discutir

a criação das ferramentas de auto-aprendizagem para mulheres migrantes aprenderem a língua

do país de acolhimento. Estas ferramentas serão criadas tendo em conta as dimensões

acordadas pela parceria, a fase de Aplicação do ciclo de Mentorvenção, e o processo de

Aprendizagem na Natureza.

Além disso, o projeto tem agora disponíveis um Flyer e uma Newsletter!

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/UPSIM-107133871461228
https://instagram.com/upsim_she_can/
https://upsim.aidlearn.eu/fls/doc/flyers/upsim_flyer_1-en.pdf
https://upsim.aidlearn.eu/fls/doc/news/upsim_news_1-en.pdf
https://upsim.aidlearn.eu/en/
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Partners:

✔ VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS (Lithuania)

✔ Lithuanian Conflict Prevention Association (Lithuania)

✔ beramí berufliche Integration e.V. (Germany)

✔ Stiftelsen Litorina Folkhögskola i Karlskrona (Sweden)

✔ Consorzio Scuola Comunità Impresa (Italy)

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

ENTRUST: Supporting Senior Entrepreneurship in Sustainable Tourism visa

promover a preservação do património cultural através da criação de

empresas de turismo sustentável com um impacto social positivo na região

onde estão localizadas.
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Nos dias 13 e 14 de Janeiro, a parceria ENTRUST reuniu-se online para a reunião de lançamento

do projeto! O objetivo da reunião era dar os primeiros passos do projeto, começando já a

preparação dos planos que irão apoiar o trabalho a ser feito, bem como o início do

desenvolvimento dos primeiros resultados.

PROJETO ENTRUST

Coordenador: INNOVATION AND MANAGEMENT CENTRE LIMITED (Irlanda)

Parceria:

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

✔ Biosphere Portugal (Portugal)

✔ STICHTING BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND (Países Baixos)

✔ HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY (Finlândia)

Depois, no dia 17 de Fevereiro, a parceria reuniu-se

novamente para discutir o logotipo do projeto e o

progresso no questionário a ser aplicado aos empresários

com 50 ou mais anos e às organizações turísticas.

Finalmente, no dia 31 de Março, realizou-se outra reunião

de progresso. Desta vez não só para discutir os resultados

1 e 2 do projeto e o seu desenvolvimento, mas também a

próxima reunião presencial na Holanda e a formação em

cinema com o Eduardo Amaro da AidLearn.

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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CECIL: Circular economy education for the social inclusion of Women

aborda a necessidade de promover a Economia Circular e a

Sustentabilidade entre as mulheres em risco de exclusão, promovendo uma

maior interação entre o Acordo Verde Europeu e a Estratégia de Igualdade

de Género 2020-2025 da UE. Saiba mais em:
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A reunião de lançamento do projecto CECIL teve lugar online no dia 27 de Janeiro. O projecto

centra-se na combinação da educação de economia circular e inclusão social para mulheres em

risco de exclusão. Ao longo dos próximos dois anos, a parceria desenvolverá um guia, bem como

um kit de ferramentas interativo, mas também fortalecerá os laços entre o seu grupo de

profissionais de forma a promover a trocar de conhecimentos, crescimento, e a aprendizagem

conjunta.

PROJETO CECIL

Coordenador: Biosphere Portugal (Portugal)

Parceria:

✔ MINE VAGANTI NGO (Itália)

✔ CENTER FOR EDUCATION AND INNOVATION (Grécia)

✔ Youth Europe Service (Itália)

✔ MOBILIZING EXPERTISE AB (Suécia)

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

No dia 3 de Março, ocorreu outra reunião de

projeto, desta vez para verificar o progresso do

questionário em curso e com o objetivo de

compreender as necessidades (educacionais) e

as barreiras para as mulheres em risco de

exclusão social.

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/cecilproject.eu/


ECN4MI: Establishment of a coordinated and collaborative network on

migrant issues in Europe visa criar e desenvolver uma rede colaborativa

Europeia para a inclusão social de migrantes e refugiados. Saiba mais em:
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O projeto ECN4MI tem agora o seu próprio website! Além disso, a parceria encontra-se

motivada na divulgação do projeto e discussão dos resultados. A AidLearn concentrou-se na

razão pela qual Portugal ainda se encontra de braços abertos para acolher refugiados de todo o

mundo, em parte porque tem um dos números mais elevados de idosos na UE e por isso

necessita de jovens trabalhadores para assegurar a sua sustentabilidade económica, mesmo

antes da atual onda mundial de solidariedade para com os refugiados ucranianos. Já quanto a

este assunto, a parceria ECN4MI expressou o seu apoio à Ucrânia e espera que as tropas

invasoras do país vizinho se retirem em breve do território ucraniano. Adicionalmente, este

conflito serve também para reforçar a relevância de projetos, como o ECN4MI, com o objetivo

de criar uma rede eficaz de apoio ao acolhimento e inclusão social dos refugiados.

PROJETO ECN4MI

Coordenador: KVALIFIKACIJU IR PROFESINIO MOKYMO PLETROS CENTRAS (Lituânia)

Parceria:

✔ 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)

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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YOUCAN: YOUth with migrant dropout tackling: CApacity building pretende

ser uma referência na prevenção do abandono escolar entre a juventude

migrante. O projeto irá desenvolver resultados para professores e educadores

a fim de promover a inclusão social dos estudantes migrantes e evitar que

estes abandonem a escola. Saiba mais em:
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No dia 16 de Fevereiro, a parceria YOUCAN reuniu-se online pela primeira vez para lançar

oficialmente o projeto! Os parceiros apresentaram-se e foram discutidos os primeiros passos do

projeto, em particular a primeira reunião transnacional em Turim.

YOUCAN pretende ser uma referência para a prevenção do abandono escolar de jovens

migrantes. Para o efeito, o projeto estabeleceu uma parceria bem fundamentada em termos de

competências e experiência e os parceiros visitar-se-ão mutuamente para aprender e partilhar

metodologias e experiências. Além disso, o projeto desenvolverá resultados destinados a

professores e formadores que trabalham com jovens, em particular trabalhando com jovens de

origem migrante, no sentido de promover a inclusão social dos seus alunos e prevenir o seu

abandono escolar.

PROJETO YOUCAN

Coordenador: EUROPEAN CENTRE FOR ECONOMIC AND POLICY ANALYSIS AND AFFAIRS (Bélgica)

Parceria:

✔ 2o Epaggelmatiko Lykeio Katerinis (Grécia)

✔ CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CACERES (Espanha)

✔ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT (Itália)

✔ Associazione Sportiva Dilettantistica Association Maison d'Enfant pour la Culture et l'Education Baity APS 

(Itália)

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

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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CTUGI: Click ‘Til U Get It! aborda a questão da diversidade em STEM

através da promoção de tecnologia com disciplinas STEAM na educação

escolar fazendo assim as lições acessíveis e relevantes para todas as

crianças.
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PROJETO CTUGI

Coordenador: COPPET Maryse (França)

Parceria:

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

✔ Autens (Dinamarca)

✔ Josefine Jack Eiby (Dinamarca)

✔ Coneqt (Dinamarca)

Durante os dias 14 e 15 de Fevereiro, a parceria do projeto Click 'Til U Get It (CTUGI) reuniu-se

pessoalmente, pela primeira vez, em Copenhaga, Dinamarca.

Seguiu-se outra reunião durante a última semana de

Março, desta vez em Guadalupe!

Durante as reuniões, diferentes aspetos e conceitos

foram discutidos e definidos no sentido de

descentralizar uma visão partilhada, coesa e

sinérgica do projeto entre a parceria. Além disso, foi

criado um plano de trabalho para alcançar os

objetivos estabelecidos.

O que se pretende com o projeto CTUGI pode ser

resumido na frase seguinte: "Inspirar TODAS as

crianças a sentarem-se à mesa de aprendizagem

tecnológica através de recursos pedagógicos que

promovam uma abordagem normalizada e crítica da

conceção de experiências de aprendizagem".

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


ECN4MI PROJECT

Coordinator: KVALIFIKACIJU IR PROFESINIO MOKYMO PLETROS CENTRAS (Lithuania)

Partners:

✔ VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS (Lithuania)

✔ Lithuanian Conflict Prevention Association (Lithuania)

✔ beramí berufliche Integration e.V. (Germany)

✔ Stiftelsen Litorina Folkhögskola i Karlskrona (Sweden)

✔ Consorzio Scuola Comunità Impresa (Italy)

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

PEER TRAIN: Strengthening Capacities to Support Active Ageing in the

Conditions of the 21st Century - Peer Mentoring Program for People 50+

visa promover o envelhecimento ativo e a inclusão digital de indivíduos com

50 ou mais anos através da Mentoria entre Pares.
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No dia 7 de Fevereiro, o projeto Peer Train teve a sua primeira reunião de projeto online!

Durante esta reunião, os parceiros discutiram a cronologia do projeto, uma vez que o seu início

foi adiado e o que poderia ser feito para acelerar o seu desenvolvimento. Já no dia 1 de Março,

a parceria reuniu-se novamente e discutiu o projeto e todos os seus resultados, avaliação e

divulgação, e o logotipo foi selecionado dentro das várias propostas apresentadas.

PROJETO PEER TRAIN

Coordenador: EureCons Förderagentur GmbH (Alemanha)

Parceria:

✔ Spolupracou pre lepsiu buducnost – Velky Meder (Eslováquia)

✔ HUMAN PROFESS KOZHASZNU NONPROFIT KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG (Hungria)

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

✔ Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie (Bulgária)

✔ PRO-MED spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (Polónia)

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


EASY: Educating Adults Against Stereotypes visa promover a compreensão

dos estereótipos de idade e género que podem levar à discriminação em

diferentes sectores da sociedade entre os adultos. Fornecerá recursos

pedagógicos para os educadores adultos, a utilizar para facilitar a inclusão e

a diversidade.
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No dia 27 de Janeiro, a parceria EASY reuniu-se online pela primeira vez para lançar o projeto. O

objetivo da reunião era encontrar-se com os parceiros e discutir os primeiros passos do projeto.

O EASY irá abordar estereótipos e discriminação no trabalho, principalmente com base na idade

e género. O projeto criará um curso de formação para educadores adultos e oferecerá

ferramentas capazes de promover a diversidade e a inclusão a serem partilhadas com alunos

adultos.

PROJETO EASY

Coordenador: UNIWERSYTET LODZKI (Polónia)

Parceria:

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

✔ HF & VUC FYN  (Dinamarca)

✔ OLYMPIAKI EPAIDEFTIKI KAI SYMVOULEFTIKI EPE (Grécia)

✔ Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabila (Roménia)

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
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Durante os últimos três meses, a AidLearn proporcionou mais uma vez vários cursos de

formação profissional a nível nacional tanto na região do Alentejo como na região Centro.

Em primeiro lugar, na região do Alentejo, a ação 2

do curso de Laboratórios de Competências

Pessoais, Sociais e Profissionais, bem como o curso

de Laboratórios de Gestão Contra Incêndios,

Projeto de Segurança e Saúde no Posto de

Trabalho, ambos tiveram início a 10 de Janeiro,

com uma duração de 150 horas cada. Depois, no

dia 28 de Março, iniciaram-se as ações 3 e 4 do

curso de Laboratórios de Competências Pessoais,

Sociais e Profissionais, cada uma com a duração de

150 horas.

mailto:info@aidlearn.pt
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No que diz respeito à região Centro, o curso de Literacia Digital começou no dia 17 de Janeiro,

com o formador Ley Garcia e tendo uma duração de 75 horas. Já no dia 18 de Janeiro, iniciou-

se o Curso de Confeção e Transformação de Massas, também com Ley Garcia como formador

mas desta vez acompanhado por Anabela Cerva. Este curso teve uma duração de 100 horas.

Finalmente, no dia 10 de Março, teve início o Curso de Desossa de Carne e Preparação de

Pescado, com uma duração de 125 horas; e ministrado pelos formadores Frederico Neto, Inês

Moreira e 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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