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11A Agência Nacional Erasmus + Educação e 
Formação procura promover a participação 
de pessoas portadoras de necessidades 
especiais em projetos Erasmus+. Neste 
sentido, foi criado o Grupo de Trabalho 
para as Necessidades Especiais (GTNE) 
que tem por objetivo divulgar o Programa 
Erasmus +, tanto quanto possível, junto 
destas pessoas e de entidades que 
desenvolvam trabalho com as mesmas, 
através dos seus profissionais (em 
educação formal, informal e não formal).
Tendo isto por base, o GTNE preparou 
esta brochura com o fim de comemorar a 
existência deste Programa com 30 anos 
de história.
É importante esclarecer que por 
Necessidades Especiais deve-se entender 
qualquer pessoa cujas condições físicas, 
mentais, ou relacionadas com a saúde, 
poderiam condicionar fortemente a sua 
participação no Programa Erasmus 
+ e, desta forma, seria fundamental 
um apoio financeiro suplementar para 
ultrapassar este obstáculo. Deste modo, 
estes potenciais beneficiários do nosso 

Programa podem tirar pleno partido dos 
acordos de mobilidade europeus, uma vez 
que o Erasmus + dá atenção à orientação, 
receção, acessibilidade física, serviços de 
apoio pedagógico e técnico e, em especial, 
ao financiamento de custos adicionais que 
se revelem essenciais à sua participação. 
Pela primeira vez, a AN Erasmus+ 
selecionou um conjunto de testemunhos 
de beneficiários do Programa no âmbito 
das Necessidades Especiais, cujos 
projetos foram sendo desenvolvidos ao 
longo destes 30 anos.
 
The National Agency Erasmus + Education 
and Training seeks to promote the 
participation of people with special needs 
in Erasmus + projects. This way, the 
Working Group on Special Needs (GTNE) 
was created to disseminate the Erasmus 
+ Program, as much as possible, to 
these people and entities that work with 
this public, through their professionals (in 
education formal, informal and non-formal).
Based on this, the GTNE prepared this 
brochure to commemorate the existence of 

Prefácio/ Preamble
this 30 years old Program.
It is important to clarify that by Special 
Needs should be understood as any 
person whose physical, mental or health-
related conditions are such that his/her 
participation in Erasmus+ would not be 
possible without extra financial support. 
This way, these potential beneficiaries 
of Erasmus+ Programme can take 
full advantage of European mobility 
arrangements, since Erasmus+ pays 
particular attention to guidance, reception, 
physical accessibility, pedagogical and 
technical support services, and, especially, 
financing the additional costs essential to 
their participation.
For the first time, AN Erasmus + selected a 
set of testimonials from beneficiaries of the 
Program under the Special Needs, which 
projects have been developed over the last 
30 years.

Manuela Portela
Diretora adjunta/Deputy Director
AN Erasmus+ EF



Ao longo de 30 anos várias instituições 
beneficiaram do programa para a 
Educação, Formação e Juventude da 
Comissão Europeia. A Agência Nacional 
Portuguesa Erasmus + Educação e 
Formação tem vindo a destacar o 
público com Necessidades Especiais. 
Desta forma, parece-nos importante 
realçar o trabalho desenvolvido por estas 
instituições que integram esse público. 
Neste sentido,  o grupo de trabalho 
Necessidades Especiais desenvolveu esta 
brochura que conta com a participação 
de 17 instituições que já foram ou são 
beneficiárias do Programa.
Este projetos abrangem os  setores 
educativos Educação de Adultos, 
Ensino Escolar. Formação Profissional 
e Ensino Superior e pretendemos , 
assim, testemunhar  a importância que 
o Programa Erasmus + teve e tem na 
vida destes beneficiários ao nível da 
aprendizagem, formação e realização 
profissional e pessoal.
O Programa Erasmus + é um programa 
inclusivo que permite ultrapassar 

barreiras e “ (…) promover a igualdade 
e a inclusão através da facilitação do 
acesso aos participantes oriundos de 
grupos desfavorecidos e com menos 
oportunidades em comparação com 
os seus pares, sempre que essas 
desvantagens limitam ou impedem a 
participação em atividades transnacionais 
(…)” .
O grupo de trabalho congratula-se 
com o resultado aqui obtido, e gostaria 
assim de ver uma maior contribuição 
da comunidade educativa para a 
disseminação e aumento da participação 
deste público no Programa Erasmus +.
Esta brochura constitui também uma 
contribuição para a celebração “De 
Erasmus a Erasmus+, 30 anos de 
história”.

Over 30 years, several institutions 
have benefited from the European 
Commission’s Education, Training 
and Youth program. The Portuguese 
National Agency Erasmus + Education 
and Training has been highlighting the 

public with Special Needs. In this way, 
it seems important to reinforce the work 
done by these institutions which integrate 
this public. In this sense, the Working 
Group on Special Needs developed this 
brochure with the participation of 17 
institutions that were or are beneficiaries 
of the Program.
These projects cover the Adult Education, 
School Education, Vocational and Training 
Education and Higher Education sectors 
and we want to witness the importance 
of the European program of these 
beneficiaries’ lives, in terms of learning, 
training, professional and personal 
achievement.
The Erasmus+ program is an inclusive 
program to overcome barriers and to 
promote “(…) equity and inclusion by 
facilitating the access to participants with 
disadvantaged backgrounds and fewer 
opportunities compared to their peers 
whenever disadvantage limits or prevents 
participation in transnational activities (…)”.
The Working Group welcomes the result 
obtained here and would like to see a 

Introdução/ Introduction



3greater contribution from the educational 
community towards the dissemination and 
increased participation of this public in the 
Erasmus + Program.
This brochure is also a contribution to 
the celebration of “From Erasmus to 
Erasmus+, 30 years of stories”.

Grupo de trabalho Necessidades 
Especiais/ Special Needs Working 
Group (Ana Paula Alves, Alzira 
Mendes, Catarina Oliveira, Eugénia 
Inácio, Pilar Bravo, Sandra Caneira)
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Objetivos 
›   Diversificar o trabalho colaborativo; 
›   Melhorar as práticas inclusivas; 
›   Aumentar o conhecimento sobre a 
educação não formal; 

›   Aumentar a autonomia e a qualidade de 
vida dos alunos NEE e prepará-los para 
a escolha de percursos de vida

Objectives 
›  Diversify collaborative work; 
›  Improve inclusive practices;
›  Increase knowledge about non-formal 
education;

›  Increase the autonomy and quality of life 
of SEN students, helping them to choose 
life paths.

Temática
Inclusão - equidade.

Theme
Inclusion - equity.

Público
›  Diretor;
›  Professores (ensino regular e educação 
especial);

›  Psicólogas;

TODOS Cont@m
ALL are Import@nt

Projeto n.º/Project nr: 2015-1-PT01-KA101-012478

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Agrupamento de Escolas de 
Fornos de Algodres 
Pessoa de contacto/ Contact person: Maria José Silva Almeida Rodrigues
Morada/ Address: Estrada Nacional – 16 | 6370-147 Fornos de Algodres 

www.ae-fa.pt



›  Elemento da direção responsável pela 
formação de professores.

Participants
›  The school principal;
›  Teachers (regular and SEN);
›  Psychologists;
›  Member from the school board 
responsible for teacher training.

Entidades de acolhimento
Mobilidades realizadas em diversas 
instituições na Dinamarca, Finlândia e 
Reino Unido.

Host institution
Mobilities taken place in several institution 
in Denmark, Finland and United Kingdom.

through artistic expression, has developed 
interpersonal, behavioral, cognitive and motor 
skills. The success of the events organized 
to show their work to the community allowed 
them a recognition they hadn’t had until then. 
It made them feel fulfilled, strikingly happier 
to know others appreciated and valued their 
work and, therefore, more included.

Estratégia de Disseminação
›  Publicação de notícias; 
›  Eventos que evidenciam os resultados 
do trabalho colaborativo entre 
alunos (com e sem NEE), docentes e 
assistentes operacionais;

›  Criação de uma plataforma para partilha 
de informação, de guidelines e de boas 
práticas;

›  Realização do Seminário de divulgação, 
aberto à comunidade;

›  Divulgação em seminários de contacto e 
eventos nacionais e transnacionais.

Dissemination Strategy 
›  News posting;
›  Events that show the results of the 

collaborative work among students (with 
and without SEN), teachers and school 
assistants;

Data de início do projeto/
Project start date 
01-06-2015

Atividades
›  Mobilidades para formação;
›  Desenvolvimento de trabalhos com os 
alunos.

Activities
›  Mobility for training;
›  Developing work with students.

Resultados 
O trabalho colaborativo entre alunos com e 
sem NEE, em contexto informal e através 
da expressão artística, desenvolveu-lhes 
competências relacionais, comportamentais, 
cognitivas e motoras. O sucesso dos 
eventos para dar a conhecer o seu 
trabalho à comunidade permitiu-lhes um 
reconhecimento que até então não tinham 
tido, deixando-os realizados e visivelmente 
mais felizes por se sentirem apreciados e 
valorizados, logo, mais incluídos.

Results
Collaborative work among students with 
and without SEN, in an informal context and 
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›  Use of a platform for sharing information, 
guidelines and good practices; 

›  Organization of a dissemination seminar 
open to the community;

›  Dissemination in contact seminars and 
national and transnational events.

Testemunho do coordenador 
“Atualmente, o AEFA é um agrupamento 
diferente! Diferente de outros e mesmo 
do que foi até há dois anos atrás! A 
mudança devemo-la, fundamentalmente, 
ao contacto direto com a realidade de 
países com sociedades mais inclusivas, 
decorrente das mobilidades.” Maria José 
Rodrigues

Coordinator testimony
“Currently, the AEFA is a different 
grouping of schools! Distinct from 
other groupings and even from what 
it was two years ago! The change is 
essentially due to the direct contact 
with the reality of countries with more 
inclusive societies, made possible 
through the mobility trips.” Maria José 
Rodrigues

Testemunho dos participantes
“Os alunos com NEE vêm ter comigo, 
contam-me e mostram-me o que estão 
a fazer. Isto é muito gratificante. Devo 
acrescentar que, desde que estou no 
projeto, estou muito mais sensível para 
as suas necessidades e presente nas 
atividades/eventos em que participam. 
…Não sei se é por estarem no projeto, 
mas a educação especial esteve muito 
mais dinâmica este ano letivo”. Anabela 
Fernandes

“Como elemento do projeto (…) 
fiquei ainda mais consciente de que 
é possível! É possível, enquanto 
educadores, fazer a diferença. A 
participação neste projeto foi, sem 

dúvida, um privilégio, tendo em conta 
que também estive numa experiência 
de Job shadowing, seguindo as rotinas 
de colegas e alunos durante alguns 
dias numa escola para alunos NEE, no 
Reino Unido.” Artur Oliveira

Participants’ testimony
“Students with SEN come to me, tell me 
and show me what they are doing. This is 
very gratifying. I must add that since I’m 
in the project, I’m much more sensitive to 
their needs and present in the activities/
events in which they participate. (…) I do 
not know if it’s because they were in the 
project, but special education teachers 
were much more dynamic this school 
year.” Anabela Fernandes

“As a member of the project (...) I was 
even more aware that it is possible! It 
is possible, as educators, to make a 
difference. Being part of this project 
was undoubtedly a privilege, once I was 
given the opportunity of having a Job 
shadowing experience, following the 
routines of colleagues and students for 
some days in a school for SEN students 
in the UK.” Artur Oliveira



YELP
Young European Learning Politics

Projeto n.º/ Project nr: 2015-1-BE02-KA219-012302_4

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Agrupamento de Escolas de 
Vialonga
Pessoa de contacto/ Contact person: Paulo Antunes
Morada/ Address: Rua Almirante Gago Coutinho | 2626-508 Vialonga

http://aevialonga.wixsite.com/siteaevialonga

Objetivos
As eleições da União Europeia, em maio 
de 2014, registaram a menor participação 
eleitoral de sempre, evidenciando a falta 
de interesse na vida política e social e a 
incapacidade dos jovens em definir os seus 
próprios pontos de vista políticos. O projeto 
YELP tem como grande objetivo combater 
esta crescente passividade dos jovens.

Objectives 
The May 2014 EU election saw the lowest 
voter turnout on record. There is a lack of 
interest in political and social life, and there 
is incapacity of youngsters to define their 
own political views. The reason for youth 
for not joining political life is the existence 
of potential barriers to participation. 

Temática
Cidadania Europeia, Consciência Europeia 
e Democracia, Juventude (participação, 
trabalho com participação da juventude e 
políticas para a juventude).

Theme
EU Citizenship, EU awareness and 
Democracy, Youth (Participation, Youth 
Work, Youth Policy).
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Público
Jovens da comunidade educativa.

Public
Youth from the school community.

Parceiros
›  Alemanha - Oberschule Portitz
›  Bélgica - VZW Leiepoort campus Sint-
Vincentius;

›  Portugal - Agrupamento de Escolas de 
Vialonga;

›  República Checa - Michael SŠ a VOŠ 
rekl. a um. Tvorby.

Partners
›  Belgium - VZW Leiepoort campus Sint-
Vincentius;

›  Czech Republic - Michael SŠ a VOŠ rekl. 
a um. Tvorby;

›  Germany - Oberschule Portitz;
›  Portugal – Agrupamento de Escolas de 
Vialonga.

Data de inicio do projeto/
Project start date
01-09-2015

Atividades
›  Caminhos de Aprendizagem;
›  Aulas;
›  Website do projeto, eTwinning, TwinSpace, 
ECAS;

›  “Dance for the Climate”;
›  “European Awareness Run”;
›  “YES WE CARE”.

Activities
›  Learning pathway;
›  Learning resources and tools;
›  Project website, eTwinning, TwinSpace, 
ECAS website;

›  “Dance for the Climate”;
›  “European Awareness Run”. 

Resultados
›  Plataforma de professores;
›  Parlamento da Escola “Duas estrelas e um 
desejo”;

›  “Resolução Europa 2020”, resultado de 
dois momentos de trabalho e de reflexão 
(“think tanks”), será entregue ao Parlamento 
Europeu. Mostrará as preocupações dos 
jovens com o Meio Ambiente, Emprego, 
Educação e Pobreza e propõe soluções;

›  “Yes, We Care”;
›  Dance for the climate”;

›  European Awareness”;
›  Logotipo YELP e espaço Etwinning
›  Jornais Escolares;
›  Manual “Mainstreaming YELP - Projetos de 
tópicos sensíveis aos jovens”;

›  Rede de escolas (da parceria) e em prazos 
mais longos, escolas de toda a Europa.

Results
›  Teacher platform;
›  School Parliament “Two stars and a wish”;
›  The ”Europe 2020 Resolution” as a 
result of the two think tanks that will be 
handed over to the European Parliament. 



This document shows the key topics of 
Environment & Employment and Education 
& Poverty and proposes solutions;

›  “Yes, we care”;
›  The YELP logo, Etwinning space;
›  School Newspapers;
›  Handbook “Mainstreaming YELP – 
Projections of Young Adults Sensitive 
Topics”;

›  A network of schools (from the partnership) 
and in longer terms, schools from all over 
Europe

Estratégia de Disseminação
›  Monitorização da disseminação com o 
auxílio das ferramenta produzidas;

›  Disseminação pelos alunos na própria 
comunidade e para os seus pares;

›  Seminários dirigidos à comunidade;
›  Comunicação social.

Dissemination Strategy 
›  Dissemination will be monitored with the 
help of the developed tools;

›  Dissemination by students in their own 
comunity and to their peers;

›  Press and media;
›  Public seminars;

Testemunho do coordenador
“O projeto YELP tem interagido com 
a comunidade educativa nos últimos 
dois anos de diversas formas. As 
atividades definidas para envolver a 
comunidade, como a Awareness Run ou 
a Dance for the Climate fizeram bastante 
pela causa da cidadania europeia. 
Os nossos alunos estão a tornar-se 
muito conscientes do seu papel e do 
papel dos seus pares na sociedade, 
mostrando um interesse genuíno em 
aprender e partilhar promovendo uma 

inclusão plena na escola e comunidade.” 
Paulo Antunes

Coordinator testimony
“YELP has been interacting with the 
school community for the past two years in 
many different ways. For the first time, the 
idea of a students’ council and students’ 
parliament was not considered an original 
idea of some students and/or teachers. 
Community engagement activities as 
Dance for the Climate or the Awareness 
Run made more for the cause of a positive 
(European) citizenship than any activity 
we could plan within our institution. Our 
students are becoming aware of their role 
and the others’ role in society and are 
willing to learn (think-thanks) and share with 
their peers, promoting full inclusion in our 
schools and community.” Paulo Antunes



11

Are EU Ready 
for Life and Work?
Projeto n.º/ Project nr: 2015-1-BE02-KA219-012302_4

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão com Deficiência Mental
Pessoa de contacto/ Contact person: Júlio Viana
Morada/ Address: Rua Gago Coutinho, 43 | 4900-510 Viana do Castelo

www.appacdm-viana.pt

Objetivos
›  Desenvolver um Work Related Curriculo, 
currículo dirigido para o trabalho para 
pessoas com deficiência;

›  Visitas a locais de trabalho potenciais 
empregadores.

›  Atividades sobre o mundo do trabalho;
›  Partilha de boas práticas.

Objectives
›  To develop a work related curriculum for 
students 14-19 years and beyond, which will 
be challenging and teach the skills required 
for employment and life after school;

›  To visit places of employment and 
promote meetings with employers;

›  To share good practices. 

Temática
›  Educação Escolar / Formação Profissional;
›  Desenvolvimento de estratégias 
pedagógicas/escolares com vista à 
empregabilidade e inserção profissional.

Theme
›  School Education / Professional Training
›  Development of pedagogic strategies to 
promote employability and professional 
inclusion.



Público
Alunos e formandos com deficiência 
mental ligeira e moderada.

Public
Students, Clients and Trainees with 
SEN.

Parceiros
›  Estónia - Võru Järve Kool;
›  Letónia - Rīgas 1. speciālā 

internātpamatskola;
›  Reino Unido - Durham Trinity School & 

Sports College;
›  Roménia - Scoala Gimnaziala Speciala 

- CRDEII.

Partners
›  Estonia - Võru Järve Kool;
›  Letonia - Rīgas 1. speciālā 

internātpamatskola;
›  Romania - Scoala Gimnaziala Speciala 

- CRDEII;
›  UK - Durham Trinity School & Sports 

College.

Data de início do projeto/
Project start date
01-09-2014

Atividades
›  Elaboração de um Currículo para o 
trabalho;

›  Estágios de aprendizagem em contexto 
real de trabalho;

›  Projetos de literacia, números e novas 
tecnologias;

›  Partilha de boas práticas sobre 
aprendizagem baseada no trabalho, 
entre os parceiros;

›  Workshops sobre trabalho, 
empregabilidade, uso dos números e 
de texto para elaboração de estratégias 
para a empregabilidade;

›  Seminários sobre competências 
básicas e competências para uma vida 
independente.

Activities
›  Elaboration of a Work Related Curriculum;
›  Internship at a real work context;
›  Literacy and numeracy activities; 
›  Sharing good practice about work 
learning between partners;

›  Workshops about work, employability, the 
use of numbers and texto to elaborate 
strategies for employability;

›  Seminars about basic skills to an 
independent life.

Resultados
›  Desenvolvimento de um WRC ( Work 
Related Curriculo) comum a todos os 
parceiros;

›  Aumento do empowerment das pessoas 
com deficiência permitindo uma 
comunicação mais eficaz para a procura 
de emprego;

›  Aumento das oportunidades de 
emprego; 

›  Desenvolvimento de competências nas 
áreas das autonomias: sociais, pessoais 
e de realização.

Results
›  Development of a WRC common to all 
partners wich incorporates the skills 
required for employment and life after 
school;
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›  Raising of empowerment of those 
with SEN including skills for a better 
communication to search work;

›  Raising of employment opportunities;
›  Skills for employability;
›  Development of skills in the areas of 
social and personal autonomies.

Estratégia de Disseminação
›  Disponibilização do documento nas 
escolas parceiras, outras escolas, 
bibliotecas municipais e outros locais 
que cada parceiro.

›  Realização de uma apresentação pública 
desse documento na Biblioteca Municipal 
de Viana do Castelo com a presença 
de autoridades locais, agrupamentos 
de escola locais e representantes dos 
parceiros internacionais;

›  Desenvolvimento de uma Página Web 
da Instituição e página do etwinning 
sempre atualizadas com as atividades 
dos parceiros envolvidos.

Dissemination Strategy
›  A document (WRC) is accessed at 

schools, libraries and other sites 
were the partners think it can be 
disseminated;

›  A public presentation was organized 
at the Municipal Library in Viana 
do Castelo with the presence of 
partner local authorities, schools and 
international representatives;

›  News and description of the activities 
were putted in the partner web pages 
and at etwinning.

Testemunho do coordenador
“Foi importante obter um documento 
onde são definidas estratégias para o 
ensino aprendizagem de conhecimentos 
relacionados com o mundo do trabalho.
Os agentes de educação e empresários 
foram sensibilizadas para a inclusão 
e empregabilidade de pessoas 
com deficiência. Foi importante ter 
participado numa parceria composta por 
escolas de referência na europa, com 
profissionais com quem aprendi e me 
permitiu entender melhor a necessidade 
de um mundo inclusivo.” Júlio Viana

Coordinator testimony
“It was important ito achieve a document 
with learning strategies for education 
and skiils related the world of work was 
build; Teachers, trainers and the staff 
understood the importance of work 
issues as well as employability and the 
world of work; Employers became more 
sensible to inclusion in society.
It was to participate in a such partnership 
with schools of reference in Europe, with 
professionals with whom I learned a lot. 
Now I understand better the need the of 
an inclusive world.” Júlio Viana



Get-Set-Go Travel App
Projeto n.º/ Project nr: 2013-1-GB1-COM06-24750 7

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Escola EB Cataventos da Paz
Pessoa de contacto/ Contact person: Ana Paula Alves
Morada/ Address: Rua Irene Lisboa | 2800-600 Almada

www.aeen.pt

Objetivos
A “Get-Set-Go App” de Viagem foi um 
projeto desenvolvido para através de 
vários jogos com diferentes temáticas 
(autonomia, alimentação, transportes) 
facilitar a possibilidade de autonomia de 
jovens com Necessidades Especiais em 
situação de viagem para e no estrangeiro.

Objectives
“The Get-Set-Go-Travel App” is developed 
as a series of small games differentiated to 
help students experience a “learn” section 
and then a “fun testing game “section. 
Partners develop the Travel Game into a 
PC version and an app for ipads and smart 
devices. Ultimately through this process 
students and staff will help to prepare 
themselves for travelling to Europe.

Temática
Cidadania, Cultura, Educação Especial.

Theme
Citizenship, Culture, Special Needs.

Público
Alunos com idades entre os 3 e os 19 
anos.



15

Public
 Pupils from 3 to 19 years old.

Parceiros
›  Austria: Sonderpadagogisches Zentrum, 
Wien;

›  Dinamarca: Limfjordsskolen, Logstor;
›  Espanha: Salesians Badalona; 
›  Holanda: Dokter C.P. van Leerumschool, 
Zeist;

›  Inglaterra: Beverley School, Newcastle;
›  Polonia: Gimnazjum Nr 51, Wroclaw.

Partners
›  Austria: Sonderpadagogisches Zentrum, 
Wien;

›  Denmark: Limfjordsskolen, Logstor;
›  England: Beverley School, Newcastle;
›  Holand: Dokter C.P. van Leerumschool, 
Zeist;

›  Poland: Gimnazjum Nr 51, Wroclaw;
›  Spain: Salesians Badalona.

Data de início do projeto/
Project start date
01-09-2013

Atividades 
Atividades ligadas à construção de 
pequenos jogos que se encaixam na 
App e relacionados com várias temáticas 
sobre viagens. Todos os parceiros 
estavam envolvidos e tinham tarefas 
interligadas.

Activities
The project has been broken down into 
manageable tasks. Each partner has the 
same generic responsibilities such as 
sharing project with all stakeholders at 
school, applying for funding and reporting 
on progress. In addition to this, each partner 
has some specific tasks that contribute to 
the whole project such as being responsible 
for writing a Blog, keeping minutes of 
meetings, managing deadlines.

Resultados
Foram produzidos jogos ligados a 
diferentes temáticas que permitem ao 
jovem identificar, de forma fácil, o que 
necessita para se preparar para uma 
viagem ao estrangeiro. 

Results
We produced a sort of small games that 
we can combine into a workable free App 
that was launched and offered to other 
schools and individuals to use with their 
students when they travel.

Estratégia de Disseminação
›  Partilha das atividades e resultados 
através dos meios de comunicação; 



›  TV Almada;
›  Website do Agrupamento;
›  Sessões para famílias;
›  Redes sociais;
›  Associações locais e regionais;
›  Plataformas etwinning e outras. 

Dissemination Strategy
›  Sharing of activities and results through 
the media;

›  TV Almada;
›  School web page, sessions for families;
›  Social networks;
›  Local and regional associations;
›  Etwinning platforms and others.

Testemunho do coordenador
“A organização envolveu-se na 
construção do projeto potenciando 
competências de trabalho colaborativo 
e de internacionalização. Ao nível dos 
participantes individuais, a possibilidade 
de interação com os pares nas 
diferentes mobilidades permitiu uma 
melhoria da autonomia e competências 
de comunicação. As mobilidades 
envolveram encarregados de educação, 
assistentes operacionais, elementos 
da secretaria ligados aos projetos da 

escola, responsáveis pelos tempos livres 
da escola.” Ana Paula Alves

Coordinator testimony
“The organization was involved 
in the construction of the project, 

empowering collaborative work and 
internationalization skills. At the level 
of the individual participants, the 
possibility of interaction with the peers 
in the different mobilities allowed an 
improvement of the autonomy and 
communication skills. The mobilities 
involved caregivers, operational 
assistants, members of the secretariat 
attached to the school projects, 
responsible for the school’s free time.” 
Ana Paula Alves

Testemunho dos participantes
“Foi a primeira experiência para um 
país estrangeiro. Permitiu vivenciar 
outras realidades e aprofundar o 
conhecimento sobre os nossos 
parceiros europeus. Contribuiu para a 
minha aprendizagem do Inglês.” Tiago 
Polema

Participant testimony
“It was the first experience for a foreign 
country. It allowed us to experience 
other realities and to deepen our 
knowledge about our European partners. 
Contributed to my learning of English.” 
Tiago Polema
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OLASA
Outdoor learning and sport activities 
for SEN students

Projeto n.º/ Project nr: 2016-1-RO01-KA219-024703

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Escola Básica e Secundária  
Dr. Ângelo Augusto da Silva
Pessoa de contacto/ Contact person: Maria Manuela Monteiro
Morada/ Address: Rua do Comboio, 61C | 9050-053 Funchal 

www.ebsaas.com

Objetivos
›  Conhecer métodos de ensino 

específicos dos vários parceiros 
europeus e motivar os professores para 
os usar;

›  Diversificar e aumentar as atividades ao 
ar livre com os alunos;

›  Envolver alunos com necessidades 
especiais, em jogos e competições 
desportivas (caminhada nórdica, 
escalada, vela, vortex, boccia, etc.) na 
Europa;

›  Maior consciência social/inclusão das 
crianças e jovens com necessidades 
educativas especiais (NEE), maior 
autoconfiança, autoestima e autonomia 
entre estes alunos.

Objectives
›  Know specific teaching methods of the 

various European partners and motivate 
teachers to use them;

›  Diversify and increase outdoor activities 
with students;

›  Involve students with special needs in 
games and sports competitions (Nordic 
walking, climbing, sailing, vortex, 
boccia, etc.) in Europe;

›  Greater social awareness / inclusion of 



children and young people with SEN, 
greater self-confidence, self-esteem and 
autonomy among these students.

Temática
Atividades desportivas ao ar livre e 
inclusão.

Thematic
Outdoor sport activities and inclusion.

Público
Alunos com e sem NEE.

Target Audience
Students with and without special needs.

Parceiros
›  Itália (IC Ninni Cassarà – Partinico, Sicilia);
›  Polónia (Zespol Szkol Specjalnych w 
Kolbuszowej Dolnej – Kolbuszowa);

›  Portugal (Escola B+S Dr. Ângelo Augusto 
da Silva, Madeira);

›  Roménia (Centrul Scolar pentru Educatie 
Incluziva Cluj-Napoca);

›  Turquia (OZDEBIR Ozel Egitim Uygulama 
Merkezi 1. Kademe – Golcuk, Kocaeli).

Partners
›  Italy (IC Ninni Cassarà – Partinico, Sicilia);
›  Poland (Zespol Szkol Specjalnych w 
Kolbuszowej Dolnej – Kolbuszowa);

›  Portugal (Escola B+S Dr. Ângelo Augusto 
da Silva, Madeira);

›  Romania (Centrul Scolar pentru Educatie 
Incluziva Cluj-Napoca);

›  Turkey (OZDEBIR Ozel EgitimUygulama 
Merkezi 1. Kademe – Golcuk, Kocaeli).

Data de inicio do projeto/
Project Start Date
01-09-2016

Atividades
›  Mobilidades de professores para 
aprender novos métodos de trabalho 

com alunos com NEE em atividades ao 
ar livre;

›  Mobilidades de alunos para participar em 
atividades ao ar livre e em competições 
desportivas.

Activities
›  Teacher mobility to learn new methods 
of working with SEN students in outdoor 
activities;

›  Students’ mobility to participate in outdoor 
activities and sports competitions.

Resultados
›  Aumento e diversificação das atividades 

ao ar livre nas escolas parceiras; 
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›  Criação de um Guia de Boas Práticas, 
traduzido ao inglês e à língua nacional 
de cada parceiro;

›  Aumento do conhecimento e 
das habilidades linguísticas dos 
participantes, da confiança e da 
autoestima dos alunos com NEE; 

›  Maior sensibilização social.

Results
›  Increase and diversification of outdoor 

activities in partner schools;
›  Creation of a Guide to Good Practices, 

translated into English and the national 
language of each partner;

›  Increased knowledge and language 

skills of participants, confidence and 
self-esteem of SEN students;

›  Greater social awareness.

Estratégia de Disseminação
›  Web site;
›  Facebook;
›  E-twining; 
›  Guia de Boas Práticas, disponível 
também online.

Dissemination Strategy
›  Web site;
›  Facebook;
›  E-twining;
›  Guide to Good Practices, also available 
online.

Testemunho do coordenador
“Projetos desta natureza permitem 
a todos estimular um sentimento 
de pertença a uma cultura comum 
europeia assente nos valores da 
democracia, da participação, do 
respeito, da tolerância e da igualdade. 
Os participantes têm a oportunidade 
de usufruir da teoria e da prática 
relativas a novos métodos de ensino/
aprendizagem.” Maria Manuela Monteiro

Coordinator’s testimony
“Projects of this nature allow everyone to 
foster a sense of belonging to a common 
European culture based on the values 
of democracy, participation, respect, 
tolerance and equality. Participants 
have the opportunity to take advantage 
of theory and practice regarding new 
teaching / learning methods.” Maria 
Manuela Monteiro

Testemunho dos participantes
“Todos os participantes referem a mais-
valia que traz aprender novos métodos e 
partilhar os conhecimentos, aumentar as 
competências na língua inglesa e poder 
aprender mais das culturas dos países 
parceiros.” Sílvia Viceiros, Cristina Gomes 
e Cristina Caré

Participants’ testimony
“All participants point to the added 
value of learning new methods and 
sharing knowledge, increasing skills in 
the English language and being able to 
learn more from the cultures of partner 
countries.” Sílvia Viceiros, Cristina Gomes 
and Cristina Caré



Travel Training VII
Training Programme in European 
Companies — a Guarantee for the 
Optimization of the Qualifications 

Projeto n.º/Project nr: 2015-1-PT01-KA102-012526

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: AEVA – Associação para a 
Educação e Valorização da Região de Aveiro ( Escola Profissional de Aveiro)
Pessoa de contacto/ Contact person: Ana Ribeiro 
Morada/ Address: Rua Dr. Francisco Ferreira Neves, Apartado 567 Barrocas | 3800-510 Aveiro

www.epa.edu.pt

Objetivos 
›   Desenvolver competências pessoais, 
sociais, técnicas e profissionais;

›   Proporcionar oportunidades de mobilidade 
na Europa a jovens com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE).

Objectives 
›   Develop personal, social, technical, 
professional and linguistic skills; 

›   Provide mobility opportunities in Europe 
for young people with Special Education 
Needs.

Temática
Formação em Contexto de Trabalho 
Transnacional.

Theme
Transnational Work Base Learning. 

Público
Alunos do ensino profissional, com NEE.

Public
VET SEN students.

Parceiros
›  Finlândia - Invalid Foundation;
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›  Keskuspuisto Vocational College;
›  Loja Tiger, Helsínquia.

Partners
›  Finland - Invalid Foundation;
›  Keskuspuisto Vocational College;
›  Tiger, Helsinki.

Data de início do projeto/  
Project start date
01-06-2015

Atividades
A seleção realizada dentro de um grupo 
de jovens com NEE teve em conta a sua 
autonomia e vontade em realizar parte do 
seu PIT, fora do país. Antes da mobilidade foi 
feita uma preparação linguística e pesquisa 
sobre o país e local de estágio. Na loja, 
realizaram tarefas de reposição de stock, 
atendimento e encaminhamento de clientes, 
organização e arrumação do armazém/
loja e apoio na preparação de montras e 
decoração de loja. No regresso, foi feita a 
avaliação e divulgaram-se os resultados.
 
Activities
The selection carried out within a group of 
SEN young people, took into account their 

autonomy and willingness to participate in 
an internship, abroad.
Before the mobility, they had linguistic 
preparation and did some research about 
the country and hosting organization. 
In the shop, they did replacement 
and organization of stocks, customer 
service, preparation of the showroom 
and shop decoration. Assessment and 
dissemination of results were done upon 
arrival. 

Resultados
›   Aumento da autoconfiança, autoestima, 
responsabilidade, autonomia e 
empregabilidade; 

›   Exemplo de boas-práticas e de 
promoção da internacionalização 
inclusiva.

Results
›   Self-confidence, self-esteem, 
responsibility, autonomy and more 
employability opportunities; 

›   Example of good practices and 
promotion of inclusive internationalization.

Estratégia de Disseminação 
›   Sessões de promoção e divulgação de 
resultados;

›   Publicações no jornal local e newsletter;
›   Vídeo de testemunhos;
›   Divulgação em páginas online.

Dissemination Strategy 
›  Dissemination sessions;
›  Press releases;
›  Newsletter;
›  Edition of videos;
›  Webpages.

Testemunho do coordenador
“É extremamente compensador e 
gratificante que jovens com NEE 
participem em projetos em que possam 
desenvolver várias competências na 
transnacionalidade. Esta experiência 
foi bastante enriquecedora e terá, com 
certeza, repercussões positivas, ao 



nível da integração social e de evolução 
pessoal e profissional”. Ana Ribeiro

Coordinator testimony
“It is extremely rewarding for SEN young 
people to be able to participate in these 
projects and develop various skills at a 
transnational level. This was a unique 
experience and has had positive effects 
in their life, both at personal and social 
level.” Ana Ribeiro

Testemunho dos participantes
“Estagiei na Finlândia, na loja Tiger. Foi 
a primeira vez que vi uma loja destas, 
com tantos materiais diferentes! Gostei 
muito desta experiência, pois aprendi 
sobre outras culturas e a ser mais 
responsável. Foi, também, importante 
para saber o que é trabalhar todos os 
dias. Foi uma boa forma de aprender”. 
Ana Silva

“Foi uma grande oportunidade 
proporcionada pela escola e que se 
tornou numa ótima experiência, que não 
tenho palavras para descrever. Aprendi 
muito, principalmente na relação com 
os outros. No início, era muito tímida e 

envergonhada, mas em pouco tempo, 
consegui trabalhar diretamente com a 
tutora finlandesa. Por muito que não 
percebesse a língua, esforçava-me 
por compreender e realizar as tarefas 
sozinha. Foi uma experiência ótima e se 
tivesse oportunidade voltaria a repetir”. 
Bárbara Pereira

“Com esta experiência foi possível 
partilhar boas práticas, mas, também, 
evidenciar as potencialidades dos alunos 
com NEE, num contexto de trabalho 
transnacional. Foi uma oportunidade 
privilegiada de promoção e valorização 
das suas reais competências.”
Cristina Abreu

Participant testimony
“My internship was in the shop Tiger, in 
Finland. It was the first time I saw such 
a shop, with so many different things! I 
really enjoyed this experience because 
I learned about other cultures and to be 
more responsible. It was very important, 
also, to understand a 9 to 5 job. It was a 
good way to learn.” Ana Silva

“The school offered me this wonderful 
opportunity, which I cannot describe with 
words. I learned a lot from this experience, 
mainly with dealing with other people. At 
the beginning, I was very shy and ashamed, 
but shortly, I managed to work directly with 
my Finnish tutor. Although I did not speak 
Finnish, I did my best to understand it and 
to do the tasks by myself. It was a great 
experience and if I would do it again if I 
could!” Bárbara Pereira

“With this experience it was not only 
possible to share good practices but it 
was also a way to highlight the potential 
of SEN students, in a transnational work 
context. It was a privileged opportunity 
of promoting and valuing their real 
skills.” Cristina Abreu
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Stage de Formation de Formateurs 
pour Enseignants de Sections Bilingues 
ou Internationales Disciplines Non 
Linguistiques (Dnl) et Perfectionnement 
en Francais 

Projeto n.º/ Project nr: FR-2010-265-003 

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Escola Secundária Marques de 
Castilho – Águeda
Pessoa de contacto/ Contact person: Maria Eugénia de Almeida Lopes Correia
Morada/ Address: Rua do Outeiro, n.º 54, Ameal | 3750-303 Águeda

www.esmcastilho.pt

Objetivos
›  Desenvolver e consolidar técnicas de 
aprendizagem, adaptadas a um público 
alvo;

›  Trabalhar estratégias e dinâmicas de 
grupo, aprofundando conhecimentos 
culturais e civilizacionais franceses.

Objectives
›  Develop and consolidate learning 
techniques adapted to a target audience;

›  Work strategies and group dynamics, 
deepening French cultural and 
civilizational knowledge.

Temática
Formação de professores de secções 
bilingues.

Theme
Teacher training of bilingual sections.

Público
Alunos do ensino secundário.

Public
High school students.



Parceiros
França - Alliance Francaise Bordeaux 
Aquitaine. 

Partners
France - Alliance Francaise Bordeaux 
Aquitaine. 

Data de inicio do projeto/
Project Start Date
19 a 31-07-2010

Atividades
›  Aulas teóricas e praticas;
›  Técnicas de pesquisa;
›  Debates orientados;
›  Workshops de gastronomia e de 
enologia;

›  Visita da cidade.

Activities 
›  Theoretical and practical classes;
›  Research techniques;
›  Oriented debates;
›  Gastronomy and winemaking 
workshops;

›  Visit the city.

Resultados
›  Melhor domínio de conhecimentos da 
língua e cultura francesas;

›  Consolidação de conteúdos 
civilizacionais in loco.

Results
›  Better knowledge of the French language 
and culture;

›  Consolidation of civilizational content in 
loco.

Estratégia de Disseminação
As atividades foram disseminadas 
no seio da comunidade escolar, no 
Departamento de Línguas e na página da 
escola.
Dissemination Strategy
The activities were disseminated within 
the school community, the Language 
Department and the school page.

Testemunho do coordenador
“O projeto acarretou maior visibilidade à 
ESMC, uma vez que esta foi divulgada, 
através da participante, numa formação 
no estrangeiro. Considero que 
consolidar o conhecimento e domínio 
de novas estratégias na aprendizagem 

das línguas no país falante, conduz a 
uma maior motivação e a resultados 
escolares mais consistentes.” Maria 
Eugénia Correia

Coordinator’s Testimony
“The project brought greater 
visibility to the ESMC, since it was 
disseminated, through the participant, 
to a training abroad. I believe that 
consolidating the knowledge and 
mastery of new strategies in language 
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learning in the speaking country 
leads to greater motivation and more 
consistent school results.” Maria 
Eugénia Correia

Testemunho dos participantes
“Poder usufruir de uma bolsa de 
formação, na minha área profissional e 
em França, trouxe-me uma satisfação 
pessoal e aprendizagens diversificadas. 
Como deficiente motora, não senti 
qualquer constrangimento e, com maior 

ou menor dificuldade, realizei todas 
as atividades do plano do projeto. É 
enriquecedor termos a possibilidade 
de poder participar, de igual para igual, 
sem barreiras mentais discriminatórias 
(apesar de algumas barreiras 
arquitetónicas) em Projetos Europeus, 
como o Erasmus+.”

Participant’s Testimony
“Being able to benefit from a training 
grant, in my professional area and 

in France, brought me personal 
satisfaction and diversified learning. 
As a motor deficient, I did not feel any 
embarrassment and, with more or less 
difficulty, I carried out all the activities of 
the project plan. It is enriching to be able 
to participate, on an equal basis, without 
discriminatory mental barriers (despite 
some architectural barriers) in European 
Projects, such as Erasmus.”



On My Own at Work
Projeto n.º/ Project nr: 2014-1-IT01-KA202-002642

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Associação Portuguesa de 
Portadores de Trissomia 21
Pessoa de contacto/ Contact person: Maria Luísa Cotrim
Morada/ Address: Rua Dr. José Espirito Santo Lt 49 Lj1 | 1950-094 Lisboa 

www.appt21.org.pt 

Objetivos
›  Criação de uma rede de hotéis e 

restaurantes inclusivos, certificados 
para formação presencial, que 
promovam a inclusão de jovens adultos, 
com Perturbações do Desenvolvimento 
Intelectual, no mercado de trabalho em 
contexto hoteleiro e de restauração. 

Objectives
›  Creating  a network of hotels and 

restaurants that are certified for face-to-
face training, - promoting the inclusion 
of young adults with Intellectual 
Development Disorders in the hotel and 
restaurant work market.

Temática
Jovens adultos com PDI.

Theme
Youngthers with ID.

Parceiros
›  Espanha - Down Espanha;
›  EDSA - European Down Syndrome 
Association;

›  Itália - Alma Mater Bologna University;
›  Itália - Associazione Italiana Persone Down; 
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›  Itália - Fondazione Adecco; 
›  Itália - Roma Tre University
›  Itália - Sol Melià;
›  Portugal - Associação Portuguesa de 
Portadores de Trissomia 21;

›  Portugal- Axis Hotéis & GolfeGroup.

Partners
›  European Down Syndrome Association, 
- EDSA; 

›  Italy - AIPD (Associazione Italiana 
Persone Down);

›  Italy - Alma Mater Bologna University;
›  Italy - Fondazione Adecco;
›  Italy - Roma Tre University;
›  Italy - Sol Melià;
›  Portugal - Axis Hotels & GolfGroup;
›  Spain - Down Spain.

Data de início do projeto/
Project Start Date
01-09-2014

Atividades
Desenhar, desenvolver, testar, disseminar 
e divulgar ferramentas de ensino e de 
aprendizagem, uma aplicação e vídeos, 
para facilitar a inclusão.

Activities
Promote training and employment 
opportunities and has also enabled 
various activities such as designing, 
developing, testing, disseminating and 
disseminating teaching and learning 
tools, an application and videos to 
facilitate inclusion.

Resultados
Um total de 63 estágios com a finalização 
em 18 contratos de trabalho.

Results
As a result of the project, a total of 
63 internships were possible with the 
completion of 18 work contracts.

Estratégia de Disseminação
›  Realização de Press Releses;
›  Contatos na TV;
›  Redes sociais;
›  Site do  projeto e eventos nacionais nos 
diversos países envolvidos.

Dissemination 
›  Press Realises;
›  Contacts on TV;
›  Social networks;
›  Project’s website and national events in the 
various countries involved.

Testemunho do coordenador
“Foi muito importante porque 
beneficiámos de toda a experiência dos 
nossos  parceiros na temática da inclusão 
dos jovens no mundo do trabalho e da 
utilização de ferramentas inovadoras.



Ao longo destes 3 anos, o objetivo 
foi garantir a construção de uma rede 
europeia de hotéis e restaurantes que 
serão certificados como socialmente 
responsáveis. 
Este projeto foi o ponto de partida e 
prosseguiremos para que a verdadeira 
inclusão no mercado de trabalho seja 
uma realidade e parta que um  maior 
número de jovens possam usufruir 
dela.” Luísa Cotrim

Coordination Testimony
“It was very important because we 
have benefited from our partners’ full 
experience of the inclusion of young 
people in the world of work and the 
use of innovative tools. 

Throughout these 3 years, the 
objective was to ensure the 
construction of a European network 
of hotels and restaurants that will be 

certified as socially responsible. 
This project was the starting point and 
we will continue to ensure that real 
inclusion in the labor market is a reality 
and that a greater number of young 
people can benefit from it.” Luisa 
Cotrim

Testemunhos dos participantes 
“Eu gostei muito de lá trabalhar, estava 
a fazer a limpeza dos quartos e das 
casas de banho, fazia as camas e 
limpava os corredores.” Ana Barreiras
Testimony of the Participants
“I enjoyed working there, cleaning 
rooms and bathrooms, making beds 
and cleaning the corridors.” Ana 
Barreiras
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SETreality
Projeto n.º/Project nr: 2012-1-RO1-GRU06-22694 4

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: ARIA – Associação de 
Reabilitação e Integração Ajuda
Pessoa de contacto/ Contact person: Paulo Mendes
Morada/ Address: Praça de Goa, Nº 4 | 1400-184 Lisboa

www.aria.com.pt

Objetivos
›  Contribuir para a empregabilidade das 

pessoas com doença mental e a sua 
participação ativa na sociedade, através 
da criação de material de informação 
(TIC)/educação para o tecido empresarial;

›  Partilhar conhecimentos, boas práticas 
e experiências dos parceiros na área da 
formação profissional;

›  Identificar os modelos mais eficazes de 
“empresas sociais” para a inclusão social 
pelo emprego.

Aims
›  Contribute to employability of people 
with mental illness and their active 
participation in society through the 
creation of education material (ICT) for 
the business community;

›  Share knowledge, good practices and 
experiences of partners in the vocational, 
educational and training sector;

›  Identification of a more efficient social 
enterprises models for social inclusion 
through employment.

Temática 
Empregabilidade das pessoas com doença 
mental.



Theme
Employability of people with mental illness.

Público
Pessoas em desvantagem psicossocial, 
essencialmente com problemática de 
doença mental.

Public
People with mental illness.

Parceiros
›  Áustria: Die Querdenker;
›  Grécia: Koispe Diadromes;
›  Itália: Promos Cooperativa Sociale ONLUS;
›  Lituania - Nacionalinis Socialines 
Integracijos Institutas;

›  Portugal: ARIA Associação de Reabilitação 
e Integração Ajuda;

›  Reino Unido: Plymouth & District Mind 
Association;

›  Roménia: Institutul Pentru Parteneriat 
Social Bucovina;

›  Turquia: Nevsehir Egitime Gonul Verenler 
Dernegi.

Partners
›  Austria: Die Querdenker;
›  Greece: Koispe Diadromes;

›  Italy: Promos Cooperativa Sociale ONLUS;
›  Lithuania - Nacionalinis Socialines 
Integracijos Institutas

›  Portugal: ARIA Associação de 
Reabilitação e Integração Ajuda;

›  Romania: Institutul Pentru Parteneriat 
Social Bucovina;

›  Turkey: Nevsehir Egitime Gonul Verenler 
Dernegi;

›  United Kingdom: Plymouth & District Mind 
Association.

Data de início do projeto/
Project start date
01-08-2012

Atividades 
›  Reuniões de preparação do projeto;
›  Criação de metodologia de comunicação;
›  Reuniões de parceiros (apresentação, 
estabelecimento do plano de trabalho, 
divisão de tarefas, aferição do 
cumprimento do projeto, avaliação);

›  Elaboração de questionários – SETreality 
Questionnaire;

›  Elaboração de relatórios de parceiros;
›  Criação de e-plataform;
›  Visitas de estudo;
›  Workshop.

Activities
›  Project preparation meetings;
›  Creation of communication methodology;
›  Partners meetings;
›  E-plataform creation;
›  Study visits and evaluation.

Resultados
›  Newsletters;
›  Website;
›  Brochura informativa;
›  Manual de boas práticas (CD);
›  E-plataforma. Avaliação dos 
questionários;

›  Relatório comparativo das realidades de 
cada parceiro – “Research report”;

›  Aprendizagem de novas competências;
›  Reforço das parcerias transnacionais e 
nacionais;

›  Transferência de metodologias de 
inclusão social pelo emprego; 

›  Enriquecimento profissional e pessoal 
(experiências culturais).

Results
›  Newsletters;
›  Website;
›  Information brochure;
›  Good practices manual (CD);
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›  E-platform, evaluation report of the 
questionnaires;

›  Report comparative of realities of each 
partner - “Research report”;

›  Allowed the reinforcement 
of transnational and national 
partnerships;

›  Transfer of social inclusion using 
employment methodologies;

›  Learning of new skills;
›  Professional and personal enrichment.

Estratégia de Disseminação
›  Newsletters;
›  Divulgação no website e e-plataforma 

dos materiais produzidos: CD e 
Brochura informativa; 

›  Manual de boas práticas.

Dissemination Strategy
›  Newsletters produced;
›  Website and E-platform;
›  Manual of good practises.

Testemunho do coordenador
“O projeto SETreality trouxe para a 
ARIA e para os seus participantes 
benefícios como partilha e espirito de 
equipa e princípios como ausência 

de descriminação, igualdade de 
oportunidades, exercício da cidadania, 
entre outros. Conseguiu-se com este 
projeto um significativo intercâmbio 
entre os países intervenientes, 
reforçando as parcerias com os 
mesmos, assentando na melhoria 
da empregabilidade das pessoas em 
desvantagem psicossocial.”
Paulo Mendes

Coordinator testemony
“The importance of project, namely the 
sense of sharing and team spirit, as well 
as the principles of non-discrimination, 
equal opportunities, citizenship, among 
others, making it possible to strengthen 
partnerships with stakeholders.” Paulo 
Mendes

Testemunho dos participantes
“Participar neste projeto permitiu-me 
conhecer um pouco melhor o mundo, 
alargar os meus horizontes, conhecer 
outras realidades de pessoas com estes 
problemas. Hoje sinto-me mais confiante, 
convivo mais em sociedade, e sinto-me 
mais feliz com isso.” Ana Sofia Teixeira

“Adorei participar neste projeto, reforcei 
a minha estabilidade psiquiátrica, convivi 
muito com os meus colegas, conheci 
pessoas diferentes. Penso que me 
enquadro no sistema de reabilitação e 
integração em que a ARIA trabalha.”
Pedro Leda

Participants testimony
“By participating I was able to broaden my 
horizons, to know other realities of people 
with these problems. Today I feel more 
confident and happy”. Ana Sofia Teixeira

“I loved participating in this project, living 
experiences with my colleagues, meeting 
different people”. Pedro Leda



MOReS
Just more than (e)-stories

Projeto n.º/ Project nr: 2012-1-ES1-GRU06-534345

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Associação Portuguesa de 
Paralisia Cerebral de Faro (APPCF)
Pessoa de contacto/ Contact person: Ana Luísa Sousa
Morada/ Address: Rua da Guiné-Bissau, N.º 2 | 8005-203 Faro

www.appc-faro.org.pt

Objetivos
›  Desenvolver habilidades sociais e de 

comunicação, preparando histórias 
verbais e não-verbais em inglês sobre 
histórias, costumes, tradições e 
festivais, partilhando-os com pessoas 
de outros países;

›  Utilizar as TICs para comunicar 
com pessoas de outros países e 
compartilhar com elas textos, arquivos 
de áudio, canções, músicas e vídeos;

›  Incentivar atividades criativas e 
inovadoras para apresentar as histórias, 
costumes e festivais locais usando as 
ferramentas oferecidas pelas TICs;

›  Estabelecer amizades com pessoas 
de outros países, culturas, religiões, 
costumes, incentivando o uso de várias 
estratégias de comunicação;

›  Envolver no projeto pessoas de 
diferentes grupos sociais: idosos, 
deficientes, pessoas com traumatismo 
crânio-encefálico, pais, pais de 
crianças com necessidades especiais, 
professores de adultos e todos 
os envolvidos na aprendizagem 
intergeracional;

›  Envolver “As pessoas de terceira idade” 
- testemunhas da história - para escrever 
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e entregar as tradições de geração em 
geração;

›  Aumentar a consciência multicultural;
›  Desconstruir o estereótipo de idade, 
gênero e deficiência;

›  Conhecer parceiros (funcionários e 
alunos) e trocar boas práticas e ideias de 
inclusão dos grupos mais vulneráveis na 
educação de adultos;

›  Capacitar os aprendentes com 
habilidades que facilitem a sua 
integração na sociedade (por exemplo, 
melhorar a autoconfiança através da 
narrativa);

›  Motivar os aprendentes e os profissionais 
para processo de aprendizagem 
continua;

›  Partilhar métodos de ensino para 
melhorar os processos de aprendizagem 
de adultos.

Aims
›  Learners develop social and 

communication skills by preparing 
verbal and non-verbal stories in English 
that recount history, custom, traditions 
and festivals shared with people from 
other countries;

›  Use ICTs to communicate with people 

from other countries and share with 
them texts, audio files, songs, music 
and videos;

›  Encourage creative and innovative 
activities to present the local stories, 
customs and festivals using the tools 
offered by ICTs;

›  Establish friendships with people from 
other countries, cultures, religions, 
customs, encouraging the use of 
various communication strategies;

›  Involve in the project the people 
from different social groups: seniors, 
handicapped, people with brain 
damage, parents, parents of children 
with special needs, teachers teaching 
adults and the ones involved in 
intergenerational learning;

›  Activate “The Third Age People” – the 
witnesses of history- to write down 
and hand down the traditions from 
generation to generation;

›  Raise the awareness of 
multiculturalism;

›  Debunk a stereotype of age, gender 
and disability;

›  Get acquainted with the partners (staff 
and learners) and exchange good 
practices and ideas of inclusion the 

most unreachable groups in adult 
education;

›  Empower learners with the skills to 
have more chances to be integrated 
in the society (eg. improve self-
confidence through story telling);

›  Motivate learners and teachers to 
continue and organize their own 
learning process;

›  Share teaching methods to improve 
adult learning processes.

Temática
›  Contar histórias: (histórias, mitos, 

costumes, tradições) como força 
educacional para aprendentes adultos;

›  Costumes tradicionais e festivais;
›  Boas práticas - Isolamento, baixa 

autoestima, esquecimento, baixa auto-
cognição.

Theme
›  Storytelling: (stories, myths, customs, 

traditions) as the educational strength 
for adult learners;

›  Traditional celebrations and festivals;
›  Good practice;
›  Isolation, low self-esteem, forgotten, 

low self-cognition.



Público
Aprendentes adultos com e sem 
deficiência.

Public
Adults learners with and without 
disabilities.

Parceiros
›  Bélgica: BUSO Tongelsbos;
›  Bélgica: Gehandicaptenwerking 
Krekenland;

›  Chipre: Cyprus Scientific Association 
of Educators for the Development 
of Information and Communication 
Technology - K.E.S.E.A.-T.P.E.;

›  Espanha: Centro de Educacion de 
Adultos de Castuera;

›  Grécia: Center of Environmental 
Education in Kilkis;

›  Polónia: Miejski Osrodek Doradztwa 
Metodycznego w Bialymstoku;

›  Portugal: Associação Portuguesa de 
Paralisia Cerebral de Faro.

Partners
›  Belgium: BUSO Tongelsbos;
›  Belgium: Gehandicaptenwerking 
Krekenland;

›  Cyprus: Cyprus Scientific Association 
of Educators for the Development 
of Information and Communication 
Technology - K.E.S.E.A.-T.P.E.;

›  Greece: Center of Environmental 
Education in Kilkis;

›  Poland: Miejski Osrodek Doradztwa 

Metodycznego w Bialymstoku;
›  Portugal: Associação Portuguesa de 
Paralisia Cerebral de Faro;

›  Spain: Centro de Educacion de Adultos 
de Castuera.

Data de início do projeto/
Project start date
01-09-2012

Atividades 
›  5 Mobilidades (Grécia, Bélgica, Polónia, 
Chipre e Espanha);

›  Participação em Festivais Nacionais ou 
Locais de cada país membro;

›  Receção dos parceiros;
›  Partilha de trabalhos no website do 
projeto;
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›  Realização de trabalhos de pesquisa 
sobre festivais e legendas locais da região 
do Algarve e de Portugal;

›  Elaboração de trabalhos para oferecer 
aos parceiros sobre os tópicos: sol, água, 
terra, céu e fogo;

›  Realização de trabalhos de pesquisa 
sobre os países parceiros (cultura, 
tradições e histórias);

›  Preparação de uma peça de teatro sobre 
uma lenda local de Faro para apresentar 
aos países parceiros.

Activities
›  5 Mobility (Greece, Belgium, Poland, 
Cyprus and Spain);

›  Participation in National or Local Festivals 
of each country partner;

›  Research work on festivals and local 
legends in the Algarve and Portugal;

›  Elaboration of works to offer to the 
partners on the topics: sun, water, earth, 
sky and fire;

›  Sharing work on the project website;
›  Conducting research on partner countries 
(culture, traditions and histories);

›  Preparation of a play about a local legend 
from Faro to present to partner countries;

›  Partner welcome.

Resultados
›  Trabalhos sobre os festivais e lendas do 
Algarve e Portugal;

›  Trabalhos sobre a cultura, as tradições e 
as histórias dos países parceiros;

›  Trabalhos sobre os tópicos: sol, água, 
terra, céu e fogo;

›  Vídeo sobre lenda local;
›  Website do projeto;
›  Elaboração de um e-book sobre o projeto.

Results
›  Works on the festivals and legends of the 
Algarve and Portugal;

›  Works about culture, traditions and 
histories of partner countries;

›  Works on topics: sun, water, earth, sky 
and fire;

›  Video about local legend;
›  Project website;
›  Making an e-book about the project.

Estratégia de Disseminação
›  Website do projeto;
›  Site e facebook da APPC;
›  MEDIA.

Dissemination
›  Project website;

›  APPC website and facebook;
›  MEDIA.

Testemunho do coordenador
“Conhecer a realidade de trabalho 
de outras instituições, em diferentes 
contextos e culturas, permitiu absorver 
novas metodologias e estratégias de 
educação de adultos, bem como partilhar 
boas práticas que se desenvolvem com 
os nossos alunos.
Para os aprendentes foi a primeira vez 
que deixaram o seu país sem a sua 
família, o que aumentou significativamente 
a sua autonomia, a capacidade de se 
adaptar a novas realidades em países 
completamente novos e a novas 
situações. A oportunidade de viajar para 
outro país está muitas vezes fora do 
alcance das pessoas com deficiência, 
por múltiplos fatores que vão desde as 
acessibilidades, as condições de saúde, 
as dificuldades com a língua, o que 
origina restrições para as suas famílias. 
Com este projeto, tentámos minimizar 
estas barreiras e superar fronteiras de 
segregação com um projeto inclusivo.
Para a instituição foi a primeira vez que 
alunos adultos participaram num projeto 



de intercâmbio internacional no domínio 
da educação de adultos. O que também 
teve um grande impacto em suas famílias, 
pois elas apreciaram muito este tipo 
de aprendizagem e de experiências 
fornecidas. O envolvimento das famílias e 
de algumas organizações locais aumentou 
o prestígio da instituição, revelando-
se bastante inovadora no domínio da 
educação de adultos, promovendo a 
aprendizagem na Europa. Além disso, 
tais projetos são escassos na região em 
termos de reabilitação, o que contribui 
mais uma vez para o reconhecimento da 
instituição a nível local.” Ana Luisa Sousa

Coordinator testemony
“Know the reality of the work of other 
institutions, in different contexts 
and cultures, allows absorb new 
methodologies and strategies in adult 
education, as well as share good 
practices that develop among our 
learners. For learners was the first 
time they left their country without his 
family, which significantly increase their 
autonomy, ability to adapt to new realities 
in completely new countries and new 
situations. The opportunity to travel to 

another country is many times out of 
the reach of people with disabilities, by 
multiple factors ranging from accessibility, 
health conditions, difficulty with language, 
resulting in constraint for families. With this 
project we try to minimize these barriers 
and overcame borders of segregation with 
an inclusive project.
For the institution it was the first time that 
adult learners participated in a project of 
international exchange in the domain of 
adult education. What also had a major 
impact on their families, because they 
appreciated a great deal the learning and 
experiences provided.
The involvement of families and some 
local organizations increased the prestige 
of the institution, revealing quite innovative 
in the domain of adult education, 

promoting learning in Europe. Moreover, 
such projects is scarce in the region in 
terms of rehabilitation which contributes 
once again to the recognition of the 
institution at the local level.” Ana Luisa 
Sousa

Testemunho dos participantes
“Gostei de viajar de avião. Conhecer 
pessoas novas. Dançaram comigo e 
ofereceram-me presentes. Fiz um quadro 
que trouxe para a minha mãe.” Sabrina 
Cardoso

“Conheci muitas pessoas novas. Fui a 
Espanha e vi muitos sítios. Fiz um teatro 
sobre a minha terra e mostrei a todos.”  
Adriano Amaro

Participants testimony
“I liked to travel by plane. Meeting new 
people. They dance with me and offering 
me gifts. I made a painting that I brought 
to my mother.” Sabrina Cardoso

“I met many new people. I went to Spain 
and saw many places. I made a theater 
over my land and showed it to everyone.” 
Adriano Amaro
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For PEA
Projeto n.º/ Project nr: 2015-1-PT01-KA104-012576

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Centro de Educação e Formação 
Profissional Integrada
Pessoa de contacto/ Contact person: Olga Figueiredo
Morada/ Address: Rua de Vila Nova, 1323 | 4100-506 Porto

www.cefpi.pt

Objetivo 
Capacitar os participantes para a construção 
de recursos de inclusão para as pessoas 
com PEA, na comunidade e no trabalho. 
 
Objectives
Empower participants to build inclusion 
resources for PEA, in the community and 
at work.

Temática
Desenvolvimento Vocacional e Emprego 
em pessoas com PEA. 

Theme
Vocational Development and Employment 
for PEA.

Público
Técnicos e Formadores do CEFPI. 

Public
CEFPI Technicians and Trainers

Parceiros
›  Bélgica: Centre de Communication 
Concrète;

›  Espanha: Autismo Andalucia, Autismo 
Burgos, AETAPI;



›  Portugal: Centro de Educação e 
Formação Profissional Integrada;

›  Reino Unido: NAS.

Partners 
›  Belgium: Centre de Communication 
Concrète;

›  Portugal: Centro de Educação e 
Formação Profissional Integrada;

›  Spain: Autismo Andalucía, Autismo 
Burgos, AETAPI;

›  United Kingdom: NAS.

Data de início do projeto/
Project start date
 01-06-2015

Atividades
›  Jobshadowing: Autismo Andalucia e 
Autismo Burgos;

›  Eventos de Formação: Congresso 
Autismo Europa, Centre Communication 
Concrète (CCC) e Congresso AETAPI.

Activities
›  Job shadowing: in Autism Andalucía and 
Autism Burgos; 

›  Training Events: Autism Europe Congress, 
CCC and AETAPI Congress.

Resultados
›  As mobilidades job shadowing 
permitiram a aprendizagem de boas 
práticas e competências relevantes 
na intervenção. O CCC expôs uma 

abordagem integradora a nível teórico 
e definida em função de necessidades 
concretas; 

›  Os congressos AETAPI e NAS 
permitiram contactar com profissionais 
de nível internacional e conhecer boas 
práticas; 

›  O projeto melhorou as práticas de 
formação e a satisfação de formadores, 
técnicos, pessoas com PEA, famílias e 
professores.

Results
›  Job Shadowing Mobility enabled the 
learning of good practices and relevant 
skills in PEA intervention. At CCC, an 
integrative approach was known at a 
theoretical level and defined according to 
practical needs;

›  The AETAPI and NAS congresses 
allowed to contact professionals of 
international level and to know good 
practices; 

›  Improved the training practices and 
the satisfaction of trainers, technicians, 
people with PEA, families and teachers.

Estratégia de Disseminação
›  Ações de sensibilização iniciadas na 
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Comunidade suscitaram interesse 
significativo;

›  Workshop de apresentação final do 
projeto contou com a Direção, todos 
os técnicos do CEFPI, a Provedora 
Municipal dos Cidadãos com Deficiência, 
Agrupamentos de Escolas, Centros de 
Emprego, Organizações de Reabilitação, 
Famílias e Profissionais;

›  Newsletter da Delegação Norte do IEFP 
“Norte em Notícia”.

Dissemination Strategy
›  Awareness raising activities initiated 
in the Community have generated 
significant interest;

›  The workshop for the final presentation 
of the project included the Directorate, 
all CEFPI technicians, the Municipal 

Ombudsman for Disabled Citizens, 
School Groups, Employment Centers, 
Rehabilitation Organizations, Families 
and Professionals;

›  Newsletter of the Northern Delegation of 
IEFP “North in News”.

Testemunho do coordenador
“O objetivo do Projeto centrou-se na 
capacitação dos técnicos, convictos da 
qualidade das equipas e do seu potencial 
de desenvolvimento. O grau de expertise 
e dinâmica de trabalho altamente 
motivadora das entidades parceiras, 
foi oportunidade única de evolução e 
aprendizagem.” Olga Figueiredo

Coordinator testimony
“The objective of the Project focused 

on the training of technicians, based on 
the conviction of the quality of the teams 
and their development potential. The 
technical quality, degree of expertise and 
highly motivating work dynamics of the 
partner entities, constituted as a unique 
opportunity for evolution and learning.” 
Olga Figueiredo

Testemunho dos participantes
“A experiência job-shadowing em Autismo 
Burgos foi enriquecedora amplificando 
o conhecimento das PEA, das 
intervenções focadas nas competências 
de comunicação e de relacionamento, 
na formação profissional e no apoio ao 
emprego. Apreciei o modelo holístico de 
intervenção que acompanha o ciclo de 
vida da pessoa com PEA”. António Garcez 

Participant testimony
“The job-shadowing experience in Autism 
Burgos was quite enriching, amplifying my 
knowledge of PEA, of interventions focused 
on communication and relationship skills, 
vocational training and employment 
support. I appreciated the holistic model of 
intervention that accompanies the life cycle 
of the person with PEA”. António Garcez 



Formation vers une 
citoyenneté active (Forca)

Participation citoyenne des personnes 
en situation de handicap. Un échange de 
bonnes pratiques.

Projeto n.º/ Project nr: EST-2013-1-LU1-GRU06-01210 

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Centro de Educação para o 
Cidadão com Deficiência, CRL – CECD Mira Sintra 
Pessoa de contacto/ Contact person: Carmen Duarte 
Morada/ Address: Avenida 25 de Abril, 190 | 2735-418 Cacém – Portugal

www.cecdmirasintra.org

Objetivos
Aumentar a participação social ativando 
os direitos das pessoas com deficiência 
intelectual (PcDI).

Objectives
Increase social participation implementing 
rights of people with intellectual difficulties 
(PwID). 

Temática
Direitos e cidadania das PcDI nos locais 
de vida e de trabalho.

Theme
Rights and citizenship of PwID in daily life 
and workplaces.

Público
PcDI e Profissionais de Apoio

Public
PwID, support professionals

Parceiros
›  Bélgica – AEIM ADAPEI 54 (FR); ASBL 
Le Fourneau David - LES IRIS; 

›  Espanha – AMPANS;
›  França - FMS;
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›  Italia C.A.D.I.A.I.;
›  Luxemburgo – APEMH;
›  Portugal - CECD Mira Sintra; 
›  Suécia – FOVAHM.

Partners
›  Belgium – AEIM ADAPEI 54 (FR); ASBL 
Le Fourneau David - LES IRIS; 

›  France - FMS;
›  Italy C.A.D.I.A.I.;
›  Luxembourg – APEMH;
›  Portugal - CECD Mira Sintra;
›  Spain – AMPANS;
›  Sweden – FOVAHM.

Data de início do projeto/
Project start date
01-09-2013 

Atividades
›  Visitas de Estudo;
›  Troca de experiências;
›  Recolha e análise de dados sobre o 
quotidiano. 

Activities
›  Study visits;
›  Exchange of experiences;
›  Collection and analysis of data on daily 
life.

Resultados
›  Identificação de abordagens de 
participação cívica das PcDI; 

›  Reforço de competências e de 
capacidade de decisão; 

›  Conhecimento aprofundado da 
Convenção Sobre os Direitos das 
Pessoas com Defeciência - Nações 
Unidas; 

›  Guia de Recomendações em linguagem 
fácil.

Results
›  Different PwID civic participation 
approaches Identification; 

›  Skills and capacity to take decisions; 
›  Better knowledge on the Convention of 

the Rights of Persons With Disabilities - 
United Nations; 

›  Easy to Read Recommendations Guide.

Estratégia de Disseminação
›  Redes dos parceiros, através da ARFIE 
(associação europeia);

›  Conferência final na Comissão Europeia;
›  Audiência na Câmara dos Deputados do 
Luxemburgo. 

Dissemination Strategy
›  Each partner within their networks and 
ARFIE (European association);

›  Final conference in the European 
Commission;

›  Deputy Chamber Session of Luxembourg.

Testemunho do coordenador
“Os responsáveis por este projeto foram 
os jovens e adultos com DI apoiados 
pelo CECD Mira Sintra. Constatámos 
o enriquecimento pessoal que todos 
alcançámos do conhecimento in-loco de 
outras vivências, realidades e culturas. 
As Recomendações apresentadas, em 
instâncias de tão alto nível, não ficarão 
no esquecimento, dado ter sido uma das 
primeiras vezes que tal aconteceu. O que 



nos foi possibilitado, ver, viver e aprender 
através do Programa GRUNDTVIG deve 
ser continuado, pois foi exemplar no 
respeito pela diferença e em pôr em prática 
condições para ser realidade o “nada sobre 
nós sem nós”. Carmem Duarte

Coordinator testimony
Youth and adults with intellectual 
disability were responsible for this project 
development. Personal enrichment was 
achieved through in-loco knowledge of 
other experiences, realities and cultures that 
were shared with partners. We believe that 
Recommendations presented in such high-
level bodies will not be forgotten, as this was 
one of the first times this has happened. 
The knowledge we got from what we 
lived, saw and learned with the support 

of GRUNDTVIG Program must keep on 
happening in the future, through this way we 
may putting in practice the “nothing about 
us without us”. Carmem Duarte

Testemunho dos participantes
Alguns participantes referiram o seguinte: 
“Gostei de ir a outros países, conhecer 
e conviver, visitar as instituições e ver 
apartamentos supervisionados para 
casais”; “Trocámos experiências: 
saber se viviam com a família ou se 
viviam sozinhos, se trabalhavam, 
onde trabalhavam, quanto ganhavam 
ou quanto recebiam de pensão e 
verificámos que eles recebiam muito 
mais”; “Foi muito bom organizar 
reuniões, preparar apresentações e 
falar em público, o que ao princípio 

nos deixava um bocadinho nervosos”; 
“Foi importante trabalhar a Convenção, 
pensar em propostas de melhoria, para 
fazer um guia com Recomendações 
que apresentámos no Parlamento 
do Luxemburgo, no local onde os 
deputados trabalham”. André Calheiros e 
Francisco Lopes

Participant testimony
“We enjoyed travel to other countries, 
meet and visit other service providers 
and to see supervised apartments for 
couples”; “We exchanged experiences: to 
know if they were living with their families 
or were living alone, if they were working, 
where and how much they were earning 
or receiving a pension and we found that 
they were paid much more than us””; “It 
was very good to organize meetins, we 
had to prepare power point presentations 
and talk in public, which, at first, got us 
a little nervous”; “It was important keep 
on working in the Convention articles, 
thinking about improvement proposals. 
Make a guide with recommendations we 
presented in Luxembourg Parliament, 
where the deputies work” André Calheiros 
e Francisco Lopes
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The Good Seed
Linking Social Farming activities
in Europe

Projeto n.º/ Project nr: 2013-1-IT2-GRU06-51932 2

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: CERCICA - Cooperativa de 
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais
Contacto do responsável/ Contact person: Olga Brito
Morada/ Address: Rua de Vila Nova, 1323 | 4100-506 Porto

www.cercica.pt

Objetivos
›  Aperfeiçoar o conhecimento de 
métodos, tarefas e competências usadas 
na agricultura social; 

›  Partilha de informação em boas práticas 
de agricultura social e desenvolvimento 
de atividades em rede, para facilitar a 
transferência de conhecimento.

Goals
›  To improve the knowledge of methods, 
skills, tasks and the skills used in social 
agriculture activities;

›  Sharing of information on god agricultural 
social practices and the development 
of networking activities to enable the 
transmission of knowledge.

Temática
Agricultura social na Europa.

Theme 
Social agriculture in Europe.

Público 
Agricultores, técnicos, instituições 
particulares de solidariedade social.



Public
Farmers, technicians, private institutions of 
social solidarity.

Parceiros
›  Alemanha - PETRARCA - Europäische 
Akademie für Landschaftskultur 
Deutschland e.V.;

›  Alemanha - Thueringer Oekoherz e.V.;
›  Itália - AIAB Liguria - Associazione 
Italiana per l’Agricoltura Biologica;

›  Itália - Forum Nazionale Agricoltura 
Sociale;

›  Portugal – CERCICA;
›  República Checa - Koňský dvorec 
Chmelištná o.s.

Partners
›  Czech Republic - Koňský dvorec 
Chmelištná o.s.;

›  Italy - AIAB Liguria - Associazione Italiana 
per l’Agricoltura Biologica;

›  Italy - Forum Nazionale Agricoltura 
Sociale;

›  Germany - PETRARCA - Europäische 
Akademie für Landschaftskultur 
Deutschland e.V.;

›  Germany - Thueringer Oekoherz e.V.;
›  Portugal – CERCICA.

Data do projeto/
Date of project
01-10-2013

Atividades 
›  Mobilidade de técnicos, agricultores e 
outros a Itália, Portugal, Alemanha e 
República Checa;

›  Conferência Social Inclusion and 
Organic Agriculture – Itália – outubro 
2013; Workshop Social Farming for 
a new Welfare System Itália – Março 
2014; Workshop European Networking 
in Social Farming - Experiences from 
Italy, Portugal and the Czech Republic – 
Alemanha - setembro 2014, Conferência 
Good Practices on Social Farming 
Across Europe – República Checa, 
maio 2015, Encontro Coesão e Inclusão 
- Centro de Congressos do Estoril – 
CERCICA – maio 2015.

Activities
›  Mobility of technicians, farmers and other 
professionals to Italy, Portugal, Germany 
and Czech Republic;

›  Social Inclusion and Organic Agriculture 
Conference - Italy, Social Workshop 
Farming for a New Welfare System Italy, 
European Networking Workshop in Social 
Farming - Experiences from Italy, Portugal 
and the Czech Republic - Germany, Good 
Practices on Social Farming Conference 
across Europe - Czech Republic, Meeting 
Cohesion and Inclusion - Estoril Congress 
Center – CERCICA.

Resultados
›  Partilha de experiências e 
conhecimentos, enriquecimento e 
desenvolvimento de metodologias;

›  Trabalhos em rede (artigos, convites para 
outros projetos, atividades, etc.) 
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Results
›  Sharing of experiences and knowledge, 
enrichment and development of 
methodologies; 

›  Networking (articles, invitations to other 
projects, activities, etc.)

Estratégia de Disseminação
›  Newsletter da CERCICA; 
›  Redes Sociais;
›  Workshops e conferências.

Dissemination Strategy
›  CERCICA Newsletter;
›  Social networks;
›  Workshops and conferences.

Testemunho do coordenador
Em julho de 2017, o Forum Nazionale 

Agricoltura Sociale organizou uma 
reunião no Parlamento Europeu, com a 
participação da CERCICA. Em Portugal, 
foi organizado o I Colóquio de Horticultura 
Social e Terapêutica, em outubro de 2016.

Coordinator’s testimony
In July 2017, the Forum Nazionale 
Agricoltura Sociale organized a meeting 
in the European Parliament, with the 
participation of the CERCICA. In Portugal, 
the 1st Meeting on Social Horticulture and 
Therapeutics was organized, in October 
2016. 

Testemunho dos participantes
“Foi uma visita bastante produtiva para 
perceber o conceito Agricultura Social e 
o impacto na vida dos utentes. Percebi a 

importância de parceria, trabalho em rede 
e empreendedorismo e tentarei aplica-los 
nos meus próximos projetos” Sónia Lança

“Como orientadora de teses de Mestrado 
na Escola Superior Agrária de Ponte 
de Lima em agricultura biológica, voltei 
com a ideia de que o intercâmbio de 
estudantes dentro do Programa Erasmus 
será bastante útil para o desenvolvimento 
de teses em Agricultura Social”. Isabel 
Mourão

Testimony of the participants
“It was a very productive visit to 
understand the concept of Social 
Agriculture and the impact on the lives 
of the users. I realized the importance 
of partnership, networking and 
entrepreneurship and I will try to apply 
them in my next projects.” Sónia Lança

“As a teacher of Master’s Thesis at the 
Agrarian School of Ponte de Lima in 
organic farming I came back with the 
idea that the exchange of students within 
the Erasmus Program will be very useful 
for the development of thesis in Social 
Agriculture.” Isabel Mourão



“Dancing for Inclusion”
Projeto n.º/ Project nr: 2012-1-PT1-GRU13-12184

Entidade beneficiária/ Beneficiary organization: Fundação AFID Diferença
Pessoas de contacto/ Contact person: Domingos Rosa
Morada/ Address: Quinta do Paraíso, Alto Moinho | 2610-316 Amadora

www.afid.pt

Objetivos
Promover a mobilidade de pessoas com 
deficiência e o seu acompanhamento por 
parte dos cuidadores formais e informais; o 
desenvolvimento de projetos em parceria; 
maior acesso às pessoas com deficiência 
a bens culturais e modelos de formação 
e educação de adultos; promover a 
linguagem corporal; promover a inovação 
nos modelos de gestão e intervenção das 
organizações sociais que trabalham na 
área da deficiência.

Objectives
Promote the mobility of people with 
disabilities and their monitoring by formal 
and informal caregivers; the development 
of projects in partnership; greater access 
for people with disabilities to cultural goods 
and models of adult education and training; 
promote the body language; promote 
innovation in the management and 
intervention models of social organizations 
working in the area of disability. 

Temática
›  Educação artística;
›  Aprendizagem familiar/educação dos pais;
›  Abordagens inclusivas.
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Theme
›  Arts education;
›  Family learning / parent education;
›  Inclusive approaches.

Público
Pessoas com deficiência e incapacidade 
juntamente com os seus cuidadores 
formais e informais.

Public
People with disabilities together with their 
formal and informal caregivers.

Parceiros
Provenientes da Eslovénia, Estónia, 
Polónia, Itália, Espanha e Portugal.

Partners
From Slovenia, Estonia, Poland, Italy, Spain 
and Portugal.

Data de início do projeto/
Project Start Date
01-09-2012

Atividades
Inclusão através da dança: metodologias 
e partilha de boas práticas; sessões de 

Dança - Expressão corporal, a criação de 
coreografias de inclusão; debates sobre 
estratégias de promoção da inclusão das 
pessoas com deficiência a nível europeu, 
e sobre as medidas e as políticas de apoio 
à Inclusão; apresentação das coreografias 
em espetáculo aberto à comunidade.

Activities
Inclusion through dance: methodologies 
and sharing of good practices; dance 
Sessions: body expression, creation of 
choreographies of inclusion; debates on 
strategies to promote the inclusion of 
people with disabilities at European level, 
and on measures and policies to support 
Inclusion; presentation of choreography to 
the community.

Resultados
A dança, foi o resultado macro alcançado, 
conseguindo ainda aumentar os 
conhecimentos das políticas promotoras 
de inclusão, e contribuindo para o aumento 
do autoconhecimento em relação ao corpo 
e suas potencialidades.

Results
Dance was the macro result achieved, 
and it also increased the knowledge 
of inclusion promoting policies and 
contributed to increase self-knowledge 
regarding the body and its potentialities.

Estratégia de Disseminação
Site e Faceboock da Fundação AFID; site 
do INR – Instituto Nacional de Reabilitação, 
e outros sites de entidades estratégicas.

Dissemination Strategy
AFID Website and Facebook; Website of 
INR - National Rehabilitation Institute, and 
other websites of strategic entities.

Testemunho do coordenador
“(…) foram cinco dias de animação, 
bom relacionamento, aprendizagens 
e muita partilha das diferenças, das 



semelhanças, das dificuldades e do 
muito que cada um, enquanto cidadão 
pode fazer. O espetáculo que se realizou 
no quarto dia de workshop permitiu ver 
isso mesmo. Em pouco tempo, quando 
todos estão orientados num mesmo 
sentido e focados num mesmo objetivo, 
não interessam as diferenças, as 
barreiras linguísticas ou as deficiências, 
o fim pode ser alcançado de forma 
estrondosa.” Domingos Rosa 

Coordinator’s Testimony
“(...)They were five days of animation, 
good relationship, learning and a lot 
of sharing of differences, similarities, 
difficulties and much that each one, 

as a citizen can do. The show that 
took place on the fourth day of the 
workshop allowed us to see that. In 
a short time, when all are oriented 
in the same direction and focused 
on the same goal, do not care about 
differences, language barriers or 
deficiencies, the end can be reached in 
a great way.” Domingos Rosa

Testemunho dos participantes
“O objetivo base do Workshop foi o de 
promover a integração de pessoas com 
diferentes deficiências e dificuldades de 
integração na vida em sociedade, sob a 
consciência do próprio corpo e do seu 
potencial de desenvolvimento. (…) não 

há qualquer descrição, ou tentativa de 
descrever, que faça justiça ao trabalho 
que nós experimentamos em Lisboa. 
(…) “Este projeto quer usar a dança para 
substituir a palavra falada para aqueles 
que não podem falar”, escreveram os 
organizadores do workshop.  (…) A 
mensagem superou todas as línguas do 
mundo.  A dança colocou um sinal de 
igual entre as desigualdades (…)” Nina 
Wabra Jakic

Participant’s Testimony
“The basic objective of the Workshop 
was to promote the integration of people 
with different disabilities and difficulties 
of integration in life in society, under the 
awareness of one’s own body and its 
development potential. (...) there is no 
description, or attempt to describe, that 
does justice to the work we experience 
in Lisbon. (...) “This project wants to 
use dance to replace the spoken word 
for those who cannot speak,” wrote the 
workshop organizers. (...) The message 
has overcome all the languages of the 
world. The dance put an equal sign 
between the inequalities (...)” Nina Wabra 
Jakic
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BENEFICIÁRIOS INDIVIDUAIS
INDIVIDUAL BENEFICIARIES

HISTÓRIAS ERASMUS+
ERASMUS STORIES

Necessidades Especiais
Special Needs



Bernardo Pinto
Nome do estudante/ Student name: Bernardo João de Sousa Pinto
Instituição de envio/ Sending institution: Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Tipo de beneficiário/ Beneficiary type: Estudante
Tipo de mobilidade/ Mobility type: Estudos
Nome da instituição de acolhimento/ Host institution: Universidad Complutense de Madrid
Data da mobilidade/ Mobility date: 05-09-2016 a 31-07-2017
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Student testimony
“I made part of the “one-year Erasmus 
experience programme as a medicine 
student in the university complutense of 
Madrid. I had an excellent opportunity to 
improve my spanish during and after the 
courses. The internship that I made in 
the hospital San Carlos was an amazing 
experience and gave me the opportunity 
to learn and apply several technics 
learned in the theoretical classes. 
I was able to meet amazing people and 
turned that in a friendship. Exchange 
programme means also traveling and get 
into new cultures. There’s wonderful and 
interesting places in whole Spain.
I suggest everybody take a chance and 
go abroad with the Erasmus programme 
– you will get valuable experience.”

Testemunho do estudante
“Realizei uma mobilidade Erasmus 
durante 1 ano. Estudei Medicina na 
Universidade Complutense de Madrid. 
Foi uma grande oportunidade para 
melhorar o meu espanhol durante o 
curso lecionado pela faculdade e após o 
mesmo. O meu estágio no Hospital San 
Carlos foi uma experiência fantásticas 
na qual tive uma grande oportunidade 
para aplicar várias técnicas lecionadas 
nas aulas teóricas. 
Conheci muitas pessoas fantásticas 
que se tornaram meus amigos. Os 
programas de mobilidade significam 
também a oportunidade de viajar e 
conhecer novas culturas. Existem vários 
sítios interessante para conhecer em 
todo o país. 
Eu penso que todas as pessoas 
deveriam agarrar a oportunidade e fazer 
parte do programa Erasmus, estudando 
no estrangeiro – será uma experiencia 
valiosa.”



Testemunho do estudante
“Após frequência do curso de Línguas 
e Literaturas Modernas (Estudos 
Portugueses e Ingleses) na Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, 
inscrevi-me no curso de pós-graduação 
em Tradução - Português / Inglês, da 
mesma instituição. Tendo terminado 
a parte curricular, um dos professores 
sugeriu candidatar-me a uma bolsa 
do Programa Socrates-Erasmus. Fui 
selecionado para ir por um período 
de três meses de mobilidade para a 
Universidade de Glasgow, na Escócia.
Durante o tempo passado na 
universidade de acolhimento, frequentei 
aulas de Tradução Português/Inglês e 
Inglês/Português, Teoria da Literatura 
e Literatura Portuguesa. Foi uma 
experiência extremamente positiva 
pelo contacto com um sistema de 
ensino diverso, apoio recebido (tanto 
a nível pessoal como académico), 
pelos contactos estabelecidos, 
acesso à biblioteca da universidade 
e meios informáticos disponíveis, 
mas, sobretudo, pela possibilidade 
de melhorar a minha competência 
linguística e pela experiência per 

José Monteiro da Costa
Nome do estudante/ Student name: José Álvaro Monteiro da Costa
Instituição de envio/ Sending institution: Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto
Tipo de beneficiário/ Beneficiary type: Estudante
Tipo de mobilidade/ Mobility type: Estudos
Nome da instituição de acolhimento/ Host institution: Universidade de Glasgow, 
Escócia, Reino Unido
Data da mobilidade/ Mobility date: janeiro a março - 1991



53

si. Ter sido o primeiro aluno com 
necessidades especiais a fazer um 
período de mobilidade Erasmus terá, 
eventualmente, aberto consciências 
para a necessidade de providenciar 
apoios que facilitassem a mobilidade de 
pessoas com mobilidade reduzida.
Tendo limitações motoras congénitas 
e tendo sempre viajado acompanhado 
por familiares ou amigos, a decisão 
de encarar os desafios inerentes 
a uma viagem e estadia longe de 
casa durante um período de inverno 
rigoroso (embora acompanhado por 
um colega) não foi tomada de ânimo 
leve. Após concluído o período de 
mobilidade constatei que o aspeto mais 
importante desta aprendizagem foi 
perceber que há sempre soluções para 
superar problemas diários. Aprender 
a aceitar e lidar com desafios físicos 
como sair para tomar uma refeição, 
fazer compras, visitar um museu ou 
simplesmente passear, ajudou-me a 
conhecer melhor até onde posso ir e 
aceitar que, muitas vezes, é necessário 
pedir ajuda sem ver nisso um problema. 
Fazer parte dos meus estudos/estágio 
num país culturalmente diverso, fez-

me perceber que, apesar do esforço 
e ansiedade presentes, é possível 
aprender com os desafios e que, evitá-
los, nunca ajudará a superar receios 
naturais e iniciar vidas com o grau 
possível de independência.”
 
Student testimony
“In 1991, I was attending a 2nd-year 
post-graduation course. The Professor 
responsible for the Translation Studies 
course asked me one day if I would 
consider the possibility of spending a 
period of studies as an Erasmus student 
at the University of Glasgow, Scotland. 
At first, as a student with special needs, 
I felt a bit insecure, as this would be the 
first time traveling on my one, although 
a colleague would also be going to the 
same university.
My family was a bit worried about 
the fact that this meant facing new 
challenges, but encouraged me not to 
waste the opportunity as we realized I 
would be the first student with special 
needs to do a mobility period under 
the Erasmus programme. In January 
1991, we arrived at Glasgow airport 
for a 3-month period. The Professor 

responsible for the incoming mobility 
students provided all the assistance 
I needed, finding us a place to stay, 
helping with the registration procedures 
and introducing us to our colleagues.
Going from the flat to University and 
back home on a wheelchair, facing 
½-meter snow pavements and icy-paved 
streets during that cold winter, was 
indeed a new challenge! Nevertheless, 
the most important thing I learned is that 
there are always solutions to overcome 
normal daily trials as we accept and 
learn to deal with physical challenges, 
namely going out for a meal, visiting 
a museum or simply going for a stroll, 
gave me the chance to learn more about 
myself. It helped me realize how far I 
could go, accept my physical limits and 
accept that it is alright to ask others for 
help, that there is no problem if some 
things are not possible to do on my own 
sometimes. Doing part of my studies 
and training abroad made me realise 
that, in spite of the effort and anxiety 
involved, we are indeed able to learn 
from challenges and avoiding them will 
never help us overcome natural fears 
and start independent lives.”



Maria Rita Gonçalves Dias
Nome do estudante/ Student name: Maria Rita da Silva Gonçalves Dias
Instituição de envio/ Sending institution: Universidade de Coimbra
Tipo de beneficiário/ Beneficiary type: Estudante
Tipo de mobilidade/ Mobility type: Estudos
Nome da instituição de acolhimento/ Host institution: Riga Stradiņš University, 
Riga, Letónia
Data da mobilidade/ Mobility date: 04-02-2017 a 26-06-2017

Testemunho do estudante
“Sou a Rita, tenho 22 anos e estudo 
Medicina em Coimbra, Portugal. Aos 18 
anos foi-me diagnosticada doença de 
Crohn, que é uma doença inflamatória 
intestinal crónica, ou seja, sem cura. 
Felizmente, a doença está atualmente 
controlada graças a um tratamento que 
recebo de 9 em 9 semanas no hospital 
em Coimbra. Este é um tratamento 
biológico muito caro, mas que em 
Portugal é totalmente suportado pelo 
SNS, ao contrário do que acontece na 
Letónia, onde fiz Erasmus no semestre 
passado. Lá, o tratamento é de tal 
forma caro que vir a Coimbra duas 
vezes para receber tratamento durante 
a mobilidade era menos dispendioso. 
No final de contas, os meus pais nem 
tiveram que fazer este esforço extra, 
porque a Agência Nacional Erasmus 
cobriu a quase totalidade das despesas 
de deslocação a Portugal, após a 
minha candidatura para obtenção do 
estatuto de NEE, ainda que esta não 
seja uma situação que eu previsse estar 
contemplada neste tipo de estatuto. 
Foi uma ajuda enorme que me permitiu 
aproveitar o meu Erasmus ao máximo 
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e sem grandes preocupações! Esta 
foi a melhor experiência que tive nos 
meus poucos anos de vida e foi uma 
verdadeira bênção! Desde a querida 
cidade de Riga que me recebeu, 
passando pelo ensino na faculdade 
(bastante mais descontraído que em 
Coimbra), até às grandes amizades 
que fiz no seio de um grupo de alunos 
vindos de todos os cantos do mundo, 
estes meses passados na Letónia 
(e em vários outros sítios, ao viajar 
ali em volta) revelaram-se um tempo 
privilegiado para crescer muito e abrir 
horizontes! Sair da casca, sair da 
“bolha” confortável que são Coimbra 
e o nosso país, dar de caras com os 
povos bálticos, tão diferentes de nós, 
entender melhor e tolerar quem é 
diferente, descobrir sítios lindos, passar 
a falar um inglês mais do que aceitável 
(e um letão quase miserável), aprender 
(alguma) medicina num contexto 
completamente diferente, rir em inglês, 
chorar em inglês, guardar amizades 
para a vida… Riga teve um bocadinho 
de tudo, graças a este programa que é 
uma maravilha da Europa. Somos uns 
sortudos, de facto!”

Student testimony
“My name is Rita, I’m 22 years old and 
I study Medicine in Coimbra, Portugal. 
When I was 18, I was diagnosed with 
Crohn’s disease, which is a chronic 
inflammatory bowel disease, that is, 
with no cure. Fortunately, the disease 
is currently controlled thanks to a 
treatment I receive every 9 weeks in 
the hospital in Coimbra. This is a very 
expensive biological treatment, but 
in Portugal it is totally supported by 
our National Health Service, unlike 
what happens in Latvia, where I did 
my Erasmus last semester. There, the 
treatment is so expensive that coming 
to Coimbra twice to get treatment 
during the mobility was cheaper. In 
the end, my parents didn’t even have 
to make this extra effort, because our 
National Erasmus Agency covered 
almost all the travel expenses to 
Portugal, after I applied for special 
needs support, even though this is not 
a situation I was predicting to being 
covered by this kind of support. It was 
a big help that allowed me to enjoy 
my Erasmus to the fullest and without 
major concerns! This was the best 

experience I had in my few years of 
life and it was a true blessing! From 
the dear city of Riga that received me 
to the studies in college (much more 
relaxed than in Coimbra) and the great 
friendships I made within a group 
of students from all over the world, 
these last months In Latvia (and in a 
number of other places, while traveling 
around) proved to be a privileged time 
to grow and open up horizons! To 
emerge from one’s shell, to get away 
from the comfortable “bubble” which is 
Coimbra and our country, to meet the 
Baltic peoples, so different from us, to 
better understand and tolerate who is 
different, to discover beautiful places, to 
start speaking a more than acceptable 
English (and an almost miserable 
Latvian), to learn (some) medicine in a 
completely different context, to laugh 
in English, to cry in English, to make 
friendships for life... Riga had a little bit 
of everything, thanks to this program 
which is a wonder of Europe. We are 
lucky indeed!”
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