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Enquadramento

Plano de desenvolvimento europeu

Necessidades / metas 
(desenvolvimento da qualidade e internacionalização)



1. Promover a qualidade do serviço de educação de adultos, com enfoque nas 
relações intergeracionais;

2. Adquirir conhecimento técnico e experiência sobre gestão de projetos europeus;

3. Desenvolver a competência linguística em Inglês, como ferramenta essencial à 
concretização de projetos de cooperação internacional;

4. Desenvolver a consciência da cidadania europeia;

5. Desenvolver o conhecimento e a valorização do património cultural comum entre 
Portugal e Espanha (regiões vizinhas);

6. Educar para a fruição do belo, diversificando o conhecimento e a valorização de 
manifestações artísticas variadas (música, literatura, teatro, artes plásticas);

7. Promover uma cidadania ativa, participante e responsável;

8. Promover a manutenção da saúde e do bem-estar de forma lúdica e criativa;

9. Preparar para os desafios da parentalidade no séc. XXI.



Candidatura

Resumo do projeto

https://drive.google.com/file/d/155jpZvu-y0w5n2yb9VFQhi8yGvYOP2yx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EyhuaHB5rUzIk2xNnI4MkmW1OQQrZpPfCUKRsYyzK3U/edit?usp=sharing


Host: Universidad de Mayores de 
Extremadura, Espanha

5 participantes (3+2 dias)

1º Trimestre 2020 (a confirmar) 

Espanha

Universidad de 
Mayores de 

Extremadura, 
Espanha

Job shadowing



Host: a definir

3 participantes (3+2 dias)

3º / 4º Trimestre 2020 (a confirmar) 

University of Jyväskylä Ikääntyvien 
yliopisto (Finlândia)

ou

Uppsala Senioruniversitet (Suécia)

Universidade da 
Terceira Idade 

no 
Norte/Centro da 

Europa 

Job shadowing

https://kesayo.jyu.fi/en/university-of-the-third-age-in-jyvaskyla/university-of-the-third-age-in-jyvaskyla
https://kesayo.jyu.fi/en/university-of-the-third-age-in-jyvaskyla/university-of-the-third-age-in-jyvaskyla
https://www.usu.se/


Conferência 
internacional 

sobre Educação 
de Seniores 

(Older Adults) 

Host: 

ESREA - European Society for 
Research on the Education of 
Adults

3 participantes (2+2 dias)

8-9 outubro 2020 (a confirmar) 

Bolonha, Itália (40-60 participantes)

podemos apresentar o nosso 
projeto

https://www.esrea.org/
https://www.esrea.org/
https://www.esrea.org/


Eficácia na 
gestão de 
projetos 

europeus

Host: Shipcon ou IFOM

4 participantes (5+2 dias)

12/7 a 18/7/2020 em Bolonha

27/07 a 31/07/2020 em Barcelona

28/09 a 02/10/2020 em Valência

23/11 a 27/11/2020 em LimassolCurso

http://shipcon.eu.com/
https://www.erasmustrainingcourses.com/about-us.html


Inglês para 
pessoal da 
educação

Host: Shipcon ou IFOM

2/3 participantes (5+2 dias)

nível 2: 20 a 24/04/2020 em Split

nível 1: 04 a 08/05/2020, Barcelona

20 a 24/07/2020 em Limassol, Chipre

Nível Básico ou Intermédio, de 26/7 a 
8/8/2020 em Bolonha (1 semana)

Nível 1: 30/11 a 04/12 em Praga

Nível 2: 07/12 a 11/12 em Praga

Nível 2: 19/04 a 23/04 em Split

Curso

http://shipcon.eu.com/
https://www.erasmustrainingcourses.com/about-us.html


Dança para 
Seniores com 
Necessidades 

Especiais 

Host: Association Dansons À Tout 
Âge

1 participante (4+2 dias) x 2 
sessões

1ª sessão: 11 - 14/11/2019 

2ª sessão: 29/09 - 02/10/2020

Chanteheux, França

Curso

https://www.dansonsatoutage.com/page/712811-l-association
https://www.dansonsatoutage.com/page/712811-l-association


Seleção e divulgação

www.caminhar.org/erasmus

Regras de seleção (19 mobilidades)

http://www.caminhar.org/erasmus
https://drive.google.com/file/d/1C1yb5kj8R-tUPTv8EzPTXgFs-Q7NKmAt/view?usp=sharing


Outros links
Links:

EPALE | Plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa
https://ec.europa.eu/epale/pt 

Associação europeia para a Educação de Adultos - https://eaea.org/

Conferência na Alemanha (Centros de Educação de Adultos)
https://www.dvv-vhs.de/en/the-association/german-adult-education-conference/

CIEA
http://iec.psih.uaic.ro/ciea2018/

NALA - Agência Nacional para a Literacia de Adultos (Irlanda)
https://www.nala.ie/  (also family learning! - intergenerational learning)

https://guconference.org/ (USA)

https://ec.europa.eu/epale/pt
https://eaea.org/
https://www.dvv-vhs.de/en/the-association/german-adult-education-conference/
http://iec.psih.uaic.ro/ciea2018/
https://www.nala.ie/
http://www.bbc.co.uk/skillswise/tutors/using-skillswise-as-a-tutor/tutors-article-family-learning
https://guconference.org/

