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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 26ª edição (outubro de 2022), apresentaremos as
principais notícias sobre os projetos nacionais e
internacionais coordenados pela AidLearn ou
desenvolvidos em parceria, no período de julho a setembro
de 2022.
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EM DESTAQUE

Oferta formativa 
nacional e outras 

notícias!

Filme “Farge Organik” 
escolhido para a 

seleção oficial do 28º 
festival CineEco!

Evento de formação 
em Vogos, na Grécia 
com os parceiros do 

projeto!

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/


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 centra-se na formação presencial e online para a aquisição de competências necessárias para

trabalhar como gestor de projetos de desenvolvimento, tanto na Europa como a nível internacional. No dia 8

de julho, a equipa do projeto HOPE reuniu-se de forma virtual, tendo discutido a finalização do primeiro

resultado do projeto - o glossário multilíngue - bem como o inquérito que decorreu na altura.

O glossário desenvolvido ajudará as pessoas interessadas na coordenação de projetos de desenvolvimento a

entender exatamente o que é um projeto de desenvolvimento e os diferentes termos que acompanham a

gestão de projetos. Trata-se de um produto inovador que inclui termos em 4 idiomas, resultante de trocas

entre os parceiros HOPE provenientes de diferentes países.

Na segunda semana de setembro a equipa reuniu-se

novamente para discutir os próximos passos,

designadamente a elaboração do relatório do estudo de

campo realizado sobre os saberes e competências

necessárias para a elaboração de projetos.

PROJETO HOPE

Coordenador: IFAID Aquitane (França)

Parceria:

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

✔ ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO (Espanha)

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


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:

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

No dia 4 de julho, a AidLearn e a The USE Concept, no âmbito do projeto CarboNostrum, tiveram o prazer e o

privilégio de entrevistar o Francisco Alves na Herdade São Luís, onde está sediada a Porcus Natura. Na procura

das melhores práticas de Agricultura Inteligente para o Clima aplicadas em Portugal, encontrámos um

fantástico local que aproveita o enorme potencial da utilização engenhosa da pecuária para regeneração e

construção de solo.

Já no dia 20 de Julho a parceria esteve na Hortas da Rainha, onde entrevistou Denis Hickel e Juli Moojen sobre

o fascinante trabalho na aplicação de Agricultura Inteligente para o Clima. Os participantes também tiveram

o enorme prazer de desfrutar da qualidade dos produtos que esta terra oferece através de uma excelente

refeição preparada pela Chef Michelle Landgraf (Mi Landgraf).

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/CarboNostrum/
https://carbonostrum.eu/
https://www.instagram.com/carbonostrum


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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O filme Farge Organik, produzido no âmbito do projeto CarboNostrum, fez parte da seleção oficial do 28º

CineEco na categoria "COMPETIÇÃO DE SÉRIES E REPORTAGENS TELEVISIVAS", que será exibido no dia 9 de

outubro. O CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela é o único festival de

cinema em Portugal totalmente dedicado às questões ambientais. É realizado anualmente, em Outubro, e

continuamente, desde 1995, por iniciativa do Município de Seia. A apresentação do filme foi um sucesso!

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)

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/CarboNostrum/
https://www.instagram.com/carbonostrum
https://carbonostrum.eu/


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 passado dia 6 de julho, a equipa do YOUCAN reuniu-se virtualmente para discutir as duas reuniões entre

organizações parceiras que já ocorreram - em Portugal e na Grécia - e a próxima a ocorrer em Espanha.

Adicionalmente discutiu-se o progresso havido na realização do primeiro resultado.

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/
http://www.youthnetworks.net/
http://www.facebook.com/youthnetworks
http://instagram.com/youthnetworks


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. Saiba mais em:
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O projeto ENTRUST esteve muito ativo este trimestre.

No dia 1 de julho a equipa do projeto Entrust foi a Porto de Mós e visitou a Esperança, uma empreendedora

que fundou a Victoria Handmade, empresa que produz cestas de junco tradicionais. A equipa gravou com a

Esperança um documentário inspirador que irá estar disponível no final do projeto Entrust, enriquecendo a

lista oficial dos 8 documentários, em finalização.

Dias depois, no dia 7, a equipa deslocou-se à Lajeosa do Mondego, uma aldeia do concelho de Celorico da

Beira, e visitaram o José e a Maria, os proprietários das Casas do Durão, Memories House. Trata-se de um

estabelecimento de Alojamento Local do século XVIII que proporciona aos seus hóspedes um tipo de

alojamento personalizado e tradicional. A equipa gravou com eles um dos dois documentários oficiais, em

Portugal.

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/Entrust-102428782413095
https://www.linkedin.com/company/80040540


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. Saiba mais em:
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No dia 23 de setembro a equipa gravou o segundo documentário oficial, em Portugal, desta feita com a Maria

da Graça Saraiva, na Chamusca. Deu-nos a conhecer o Observatório da Paisagem da Charneca, que está

instalado num antigo armazém agrícola, e é um espaço de apoio para encontros, workshops, eventos e

atividades ligadas ao conhecimento e turismo científico. Aqui identificam-se as oportunidades e ameaças

para a valorização da paisagem e dos seus recursos, tendo em vista opções para o desenvolvimento local, para

melhor se disfrutar da paisagem ribatejana.

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)

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/Entrust-102428782413095
https://www.linkedin.com/company/80040540


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

Os parceiros do projeto GAINKids: Global Citizenship for Kids tiveram a 5ª e última reunião transnacional

no dia 8 de setembro, em Roma. A equipa foi acolhida pela Piccabulla, e discutiu a finalização de vários

resultados: os livros de histórias para crianças, o manual e a coleção de vídeos para famílias.

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)

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


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:
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De 11 a 14 de julho ocorreu um evento de formação do projeto ECOS em Lisboa, onde foi o tempo de contar

histórias através de fotografia, aprender conceitos de fotografia e cinema, criar storyboards, e aprender a

utilizar softwares como o Pixlr e o DaVinci. Os participantes tiveram também a oportunidade de visitar Sintra

e Belém.

Posteriormente os parceiros integrados no projeto poderão implementar nos seus respetivos países, os

saberes aprendidos para a inclusão e competências digitais em pessoas idosas.

PROJETO ECOS

Coordenador: Poleski Osrodek Sztuki (Polónia)

Parceria:

✔ PRO-MED sp. z o. o. (Polónia)

✔ Norrköpings stadsmuseum (Suécia)

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

✔ Galileo.it S.r.l (Itália)

✔ Die Wiener Volkshochschulen GmbH (Áustria)

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


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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A AidLearn, juntamente com o resto da equipa da UPSIM, apresentou no dia 15 de setembro o

Enquadramento Teórico do projeto UPSIM. Foi disponibilizada online informação vital sobre o

conceito UPSIM e a sua abordagem para o desenvolvimento de competências de aprender-a-

aprender idiomas, bem como informação relevante e detalhada sobre as realidades profissionais e

linguísticas das mulheres nascidas no estrangeiro em cada um dos países parceiros (Portugal,

República Checa, Dinamarca, Guadalupe - França, e Suécia).

PROJETO UPSIM

Coordenador: Internationella Kvinnoföreningen (Suécia)

Parceria:

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

✔ Coneqt (Dinamarca)

✔ Spolek PELICAN, z.s. (República Checa)

✔ MARYSE COPPET (França)

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


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)

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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PROJETO ECO-HOSTING

Coordenador: SUD CONCEPT (França)

Parceria:

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

✔ Molise verso il 2000 scrl (Itália)

✔ Mesogeiako Kentro Perivallontos (Grécia)

✔ KARPOS KENTRO EKPAIDEYTIKON DRASEONKAI DIAPOLITISMIKHS EPIKOINONIAS (Grécia)

Nos dias 13 e 14 de setembro a AidLearn recebeu no seu escritório em Lisboa os parceiros europeus do projeto

Eco Hosting.net para mais uma reunião transnacional. Foram discutidos os passos seguintes do projeto.

https://www.facebook.com/Ecohosting.net.eu/
mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.ecohostingnet.eu/
https://www.instagram.com/ecohosting.net.eu/


PEERTRAIN: 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. 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

Em Agosto, no âmbito do projeto Peer-Train, aplicou-se um questionário que visou a recolha de dados

pertinentes para uma melhor compreensão sobre a mentoria de pares para o envelhecimento ativo e a

partilha de experiências de mentores-parceiros relevantes para pessoas com mais de 50 anos.

PROJETO PEERTRAIN

Coordenador: EureCons Förderagentur GmbH (Alemanha)

Parceria:

✔ Spolupracou pre lepsiu buducnost - Velky Meder (Eslováquia)

✔ Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. (Hungria)

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

✔ Balkan Agency for Sustainable Development (Bulgária)

✔ PRO-MED sp. z o. o. (Polónia)

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://www.peer-train.org
https://www.facebook.com/Project-Peer-Train-105048465567171/


EQUALLEY: O projeto EquAlley propõe-se a desafiar os estereótipos

de género, a injustiça social e o comportamento violento baseado

no género, especificamente levados a cabo em espaços públicos, e

por jovens. Saiba mais em:
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Nos dias 26 e 27 de setembro a equipa AidLearn esteve em Lódz, na Polónia, onde participou na reunião

transnacional sobre o projeto EquAlley com todos os parceiros. Foram discutidos os próximos passos a serem

dados.

PROJETO EQUALLEY

Coordenador: Escuela Profesional Otxarkoaga (Espanha)

Parceria:

✔ UNIWERSYTET LODZKI (Polónia)

✔ EURO-NET (Itália)

✔ Emancipator NL (Países Baixos)

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

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
http://equalley.aidlearn.eu
https://www.facebook.com/equalleyproject
https://www.instagram.com/equalleyproject
https://twitter.com/equalleyproject
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Nos dias 25 e 26 de julho os parceiros do projeto

tiveram a primeira reunião presencial da equipa do

projeto, acolhida pela Mine Vaganti NGO, em Alghero,

na Sardenha (Itália). Na reunião abordou-se o

progresso do projeto, tendo sido feito o ponto de

situação dos vários resultados (Guia CECIL, Kit de

Ferramentas CECIL, e Rede de Profissionais CECIL), e

definido as tarefas em desenvolvimento.

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:

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)

Entre 10 e 15 de outubro os parceiros do projeto estiveram em Volos (Grécia), onde participaram num evento

de formação. Após o icebreaker inicial, foram realizadas várias atividades, tal como, de team building (“To do

list”,) de familiarização com o conceito de Inclusão Social (“Take a step forward”), e sobre o conceito de

Economia Circular e sobre como se pode fazer a diferença todos os dias. Nos outros dias do evento as

atividades incluíram a realização de jogos de quizzes baseados em Economia Circular, a atividade "Eggs

Apocalypse", na qual os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre co-design e uma atividade

chamada História da minha vida. Por último foi realizada uma breve sessão de avaliação e questionário sobre

a mesma.

mailto:info@aidlearn.pt
http://www.aidlearn.pt/
https://www.facebook.com/cecilproject.eu/
https://cecilproject.eu/
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O projeto EASY continua a avançar segundo o planeado. Após análise meticulosa do focus group e extensa

pesquisa bibliográfica, a equipa esteve empenhada na definição dos critérios e no processo de seleção dos

filmes e comics sobre estereótipos que irão compor o catálogo do projeto. De uma amostra original de mais

de 120 comics e filmes, a parceira escolheu 25 de cada para uma nova ronda de seleção. No final, os 12 filmes e

12 comics mais interessantes do ponto de vista pedagógico farão parte do catálogo.

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.

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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A multiculturalidade é um dos pilares da União Europeia. Nesta frente de globalização, os educadores

enfrentam muitos desafios, mas possuem um potencial sem paralelo em promover o que há de melhor no

contato com a diversidade. O projeto IntCultAE utilizará filmes, comics, e histórias reais para oferecer um

curso online sobre competências interculturais a educadores de adultos. Com este projeto, iremos ajudar a

promover melhor a compreensão sobre diversidade cultural, competências interculturais, e valores

democráticos.

O projeto ainda está para começar, mas mal podemos esperar para contar-vos as novidades e um pouco

sobre ele. Fique atenta/o!

NOVO PROJETO!

Mais um projeto está a caminho – o projeto IntCultAE foi aprovado pela Agência Nacional Polaca do

Programa Erasmus+.
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A AidLearn desenvolveu, nos últimos três meses, cursos de formação profissional a nível nacional.

Nos dias 16 e 17 de julho em Arruda dos Vinhos realizou-se o curso de Trabalhos em Altura (nível I), com a

duração de 16 horas; asseguraram este curso os formadores Bruno Canha e Vítor Canha. Depois, no âmbito

do projeto de Formação Profissional para a região do Alentejo, iniciaram no dia 12 de Agosto as ações 1 e 2 do

curso de Laboratório de Competências Pessoais, Segurança no Trabalho, e Avaliação e Controlo de Riscos,

cada uma com a duração de 200 horas. Finalmente, no dia 14 de Agosto decorreu na região centro o curso de

Sistemas Operativos, com a duração de 75 horas, ministrada pelo formador Ley Garcia.
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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!
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