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AIDLEARN
Empresa de Formação, Investigação-Ação e de Consultoria,

Reunião em Turim e
O2O em Portugal do
YOUCAN!

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!

Reuniões, uma
virtual e uma
presencial, do HOPE!

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.

Oferta formativa
nacional e outras
notícias!

Nesta 25ª edição (julho de 2022), apresentaremos as
principais notícias sobre os projetos nacionais e internacionais
coordenados pela AidLearn ou desenvolvidos em parceria, no
período de abril a junho de 2022.
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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:

A primeira reunião transnacional do projeto YOUCAN em Turim, Itália, foi muito enriquecedora
para os parceiros! Não só os parceiros puderam conhecer-se uns aos outros, como a agenda
criada pela AMECE, para além da discussão dos resultados do projeto, também possibilitou a
visita a diversos atores relevantes para a inclusão social e a prevenção do abandono escolar de
jovens migrantes. Em primeiro lugar, discutiu-se o progresso do projeto, particularmente os
eventos O2O (Organisation to Organisation), o primeiro resultado com um conjunto de boas
práticas sobre prevenção e as 3 novas propostas de projetos, a serem submetidas durante o
ciclo de vida deste projeto
Recebeu-se a visita do Secretário do Município de Turim, que falou sobre as políticas do
município relativamente aos migrantes, particularmente os jovens migrantes, e a outros atoreschave (por exemplo, organizações juvenis, mesquitas, igrejas, etc.). De seguida, visitou-se o CPIA
3, um centro de educação de adultos, onde foi possível conversar com jovens migrantes em
formação, bem como ouvir educadores e trabalhadores jovens que trabalham diretamente com
estes. Depois, foi tempo para a visita á biblioteca Primo Levy.
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Na semana de 20 a 24 de junho, teve lugar o primeiro evento O2O do projeto! Estes eventos visam
a partilha de know-how e de boas práticas entre os parceiros, mas também o estabelecimento de
pontes com organizações relevantes do país anfitrião, para uma melhor compreensão da realidade
nacional e incentivo ao estabelecimento/alargamento de redes de trabalho conjunto. Este
primeiro evento O2O ocorreu em Lisboa, acolhido pela AidLearn e com a visita da ECEPAA.
A AidLearn apresentou projetos relativos a migrantes, com
foco na inclusão social e cidadania, bem como o estudo
realizado sobre intervenções baseadas nas artes para a
inclusão social de refugiados e requerentes de asilo. Foi
também possível conversar com um refugiado, que
partilhou a sua experiência sobre o acolhimento e a inclusão
na sociedade portuguesa. Houve a oportunidade de fazer
uma visita guiada à Galeria de Arte Pública na Quinta do
Mocho, e de conhecer, com o Chefe de Divisão da Cultura,
Desporto e Juventude, as políticas de inclusão social do
município. Realizaram-se encontros com a Fundação Aga
Khan e com o Clube Intercultural Europeu, tendo sido
possível recolher reflexões e experiências de professoras de
Português que trabalham com migrantes.
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)
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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:

O projeto HOPE tem estado bastante ativo!
A parceria reuniu-se online a 25 de abril o
para

planear

os

particularmente
questionário,

o
a

próximos

passos

inquérito
reunião

por

presencial

transnacional em Bordéus, e o Glossário
HOPE.
Seguiu-se a referida reunião transnacional
do projeto em Bordéus, França, nos dias 3
e 4 de maio. Nesta, a parceria discutiu a finalização do glossário multilingue e os progressos
havidos no questionário. Realizou-se um encontro com estudantes do IFAID, para favorecer
uma melhor compreensão da metodologia e facilitar a análise dos resultados Houve também
contactos com stakeholders,

como um encontro com uma rede regional multi-atores, SO

Coopération, e da Région Nouvelle-Aquitaine, e a visita a um centro logístico dos Médicins sans
fronteires!
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Aúltima reunião do projeto HOPE deste trimestre realizou-se online no dia 14 de junho,

centrada exclusivamente no questionário online

PROJETO HOPE
Coordenador: IFAID Aquitane (França)
Parceria:
✔ AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda. (Portugal)
✔ ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO (Espanha)
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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:

O HEDY tem estado muito ativo neste trimestre!
A 12 de abril, a parceria reuniu-se para discutir a

estratégia de disseminação do projeto.
Seguiu-se uma reunião a 11 de maio para definir as
melhores estratégias para alcançar o público-alvo e
debater o primeiro resultado, o Booklet, que foi
submetido à conferência SEFI.
Depois, nos dias 7 e 8 de junho, os parceiros
reuniram-se

pessoalmente

em

Münster,

Alemanha. Aí foi discutido o desenvolvimento
do

projeto,

particularmente

o

primeiro

resultado, mas também o segundo e terceiro
resultados, que serão iniciados em breve. Os
parceiros debateram também a publicação de
artigos sobre os temas do Booklet numa edição
especial da revista Safety and Security Sciences
Review.
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)

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

Newsletter

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:

De 9 a 13 de maio, o CarboNostrum teve a oportunidade de se reunir para uma atividade de
formação em Istambul! Durante esta semana, formadores da AidLearn realizaram um Workshop
de Cinema que será essencial para a recolha das melhores práticas na agricultura inteligente em
termos climáticos ao longo do Mediterrâneo.

Durante este workshop de Cinema, a parceria também teve a oportunidade de visitar a bela
quinta Farge Organik, onde foi rodado o filme piloto das melhores práticas em agricultura
inteligente do ponto de vista climático.

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)
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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.

Nos dias 28 e 29 de abril, a parceria ENTRUST reuniu-se em Leeuwarden, nos Países Baixos, para
a segunda reunião transnacional. A reunião visou dar seguimento à realização do primeiro
resultado, o Currículo e do segundo resultado: os Documentários de Boas Práticas. A reunião
incluiu um workshop de cinema ministrado por Eduardo Amaro Silveira, da AidLearn.
Depois, houve uma reunião virtual de seguimento no dia 2 de junho, onde a parceria discutiu a
implementação dos planos de trabalho para os primeiros resultados que o projeto irá
apresentar!

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)
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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:

O livro do GAINKids "A Reunião na Rua das Aguarelas, em frente ao Pátio dos Artistas" está
agora terminado e mal podemos esperar para o partilhar consigo! Este livro foi baseado na
contribuição das crianças do Grupo I, Jardim de Infância Choupal, em Santarém, Portugal.

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)
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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:

A parceria e-SilverTour reuniu-se em Atenas, Grécia, nos dias 5 e 6 de abril, com alguns
participantes a assistir digitalmente. O principal objetivo da reunião era verificar o progresso do
projeto e falar sobre as próximas atividades, ou seja, o Curso de blended learning eSilver Tour
em marketing digital para o turismo sénior e envelhecimento ativo, e a ferramenta de
aprendizagem eSilver Tour.

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)
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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.

No dia 7 de junho, a AidLearn realizou um focus group com peritos em educação e formação de
adultos no âmbito do projeto EASY. Teve como objetivo recolher conhecimentos de peritos
sobre fenómenos de estereotipia relevantes no contexto da educação e formação de adultos em
Portugal. Após uma conversa muito enriquecedora, estamos um passo mais perto de
desenvolver recursos relevantes para os formadores e contribuir para combater os estereótipos
e a discriminação.

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)
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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:

Nos dias 1 de abril e 10 de junho, a parceria Eco-Hosting reuniu-se online para discutir a reunião
transnacional em Lisboa, bem como o progresso do projeto.

PROJETO
ECN4MI
ECO-HOSTING
PROJECT
Coordinator: KVALIFIKACIJU
Coordenador:
SUD CONCEPTIR
(França)
PROFESINIO MOKYMO PLETROS CENTRAS (Lithuania)

Partners:
Parceria:
✔ AidLearn,
VIESOJI ISTAIGA
Consultoria
VILNIAUS
em Recursos
JERUZALES
Humanos,
DARBO RINKOS
Lda. (Portugal)
MOKYMO CENTRAS (Lithuania)
✔ Molise
Lithuanian
verso
Conflict
il 2000Prevention
scrl (Itália)Association (Lithuania)
✔ Mesogeiako
beramí berufliche
Kentro
Integration
Perivallontos
e.V.(Grécia)
(Germany)
✔ KARPOS
StiftelsenKENTRO
LitorinaEKPAIDEYTIKON
Folkhögskola i Karlskrona
DRASEONKAI
(Sweden)
DIAPOLITISMIKHS EPIKOINONIAS (Grécia)
✔ Consorzio Scuola Comunità Impresa (Italy)
✔ AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda. (Portugal)
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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:

No dia 7 de abril, a equipa do projeto ECN4MI reuniu-se virtualmente para discutir a primeira
versão do modelo interinstitucional para enfrentar os desafios da migração na Lituânia.
Juntamente com os nossos parceiros da Itália, Alemanha e Suécia, e sob a coordenação lituana,
falámos sobre as diferentes políticas de migração em vigor em toda a Europa e como a situação
atual o faz particularmente pertinente. Em breve estará disponível a versão final do documento!

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)
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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:

No dia 9 de maio, a parceria CECIL teve mais uma reunião rápida para discutir os primeiros
resultados da investigação transnacional, que serão apresentados em três documentos: um com
a visão geral, outro com os resultados detalhados por país, e o último com todas as boas
práticas recolhidas. Tempo ainda para uma troca de impressões sobre o website do projeto, a
ser lançado em breve.

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)
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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.

No dia 21 de junho, a parceria do projecto Click 'Til U Get It (CTUGI) reuniu-se virtualmente para
discutir o progresso do primeiro resultado, mas também para delinear as responsabilidades de
cada parceiro relativamente aos próximos passos a seguir!

PROJETO CTUGI
Coordenador: COPPET Maryse (França)

Parceria:
✔ AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda. (Portugal)
✔ Autens (Dinamarca)
✔ Josefine Jack Eiby (Dinamarca)
✔ Coneqt (Dinamarca)
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AidLearn ao nível Nacional
Durante os últimos três meses, a AidLearn proporcionou mais uma vez vários cursos de
formação profissional a nível nacional nas regiões do Alentejo, Centro, e Lisboa e Vale do Tejo
de Portugal.

Em primeiro lugar, no Alentejo, a ação 5 do curso de
Laboratórios de Competências Pessoais, Sociais e
Profissionais, bem como o curso de Layout de
Armazém,

Aprovisionamento

e

Comunicação

Interpessoal, começaram no dia 15 de abril, ambos
tendo uma duração de 150 horas.
Depois, no dia 25 de maio, começou o curso de
Princípios de Ergonomia e Prevenção de Acidentes e
Doenças Profissionais, com uma duração de 25 horas.
Finalmente, o curso de Gestão contra Incêndios em
Edifícios e Segurança e Saúde no Trabalho, e as ações
1 e 2 do curso de Sistemas Informáticos na Gestão de
Armazéns e Comunicação Digital, iniciaram-se a 6 de
junho, com o curso de Gestão contra Incêndios em
Edifícios e Segurança e Saúde no Trabalho tendo uma
duração de 100 horas, e cada uma das ações do
curso de Sistemas Informáticos na Gestão de
Armazéns e Comunicação Digital tendo uma duração
de 50 horas.
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AidLearn ao nível Nacional
Em relação à região Centro, a ação 2 do curso de Desossa de Carne e Preparação de Pescado
começou no dia 6 de abril tendo uma duração de 125 horas; este curso é ministrado pelos
formadores Frederico Neto, Inês Moreira e Ley Garcia. Seguiu-se o curso de Segurança e

Funcionamento da Cozinha, a 13 de abril, com a duração de 75 horas; este ministrado pela
Anabela Cerva e Ley Garcia. Finalmente, no dia 19 de abril, teve início o curso de Informática e
Apresentações Gráficas, com uma duração de 75 horas, ministrado por Ley Garcia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, decorreu um curso de
Trabalhos em Altura nos dias 7 e 8 de maio com a duração de
16 horas e ministrado pelos formadores Bruno Canha, Duarte
Braga e Vítor Canha!
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Outras Notícias!
No dia 19 de maio, a AidLearn teve a honra e o
prazer de acolher um grupo de professores de
línguas dos Países Baixos dentro de um projeto

KA1. A equipa veio até nós para aprender mais
sobre as particularidades do ensino português
para migrantes e projetos de integração aqui
em Portugal. Foi um enorme prazer tê-los
connosco!

E durante o mesmo dia, mas à tarde, a AidLearn
esteve presente no Fórum de Empregabilidade
do ISCTE-IUL, divulgando a nossa atividade,
bem como informação sobre as oportunidades
de estágio na empresa!
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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.

Para mais informação sobre
a atividade da AidLearn,
não hesite em contactar-nos!

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

