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ATUALIZAÇÕES:

Visão geral

PROJETO BRIDGES

do projeto BRIDGES
Reunião de arranque em

‘“BRIDGES - Broadening positive Reflections on the Issue of Disability, Generating Empowerment for
Stakeholders" é um projeto Erasmus+ (KA204 - Strategic Partnerships for adult education, projeto nº

Atenas

2019-1-PT01-KA204-061388) que apoia uma abordagem holística e integrada, bem como acções
eficientes e eficazes para a participação das pessoas com deficiência na sociedade, no trabalho e na

IO1 - Documento de revisão

economia, através do recrutamento e do reforço de apoiantes específicos que assumam o papel de
ponte entre as pessoas com deficiência e a sociedade.
Os grupos-alvo do projeto são os funcionários públicos e os representantes dos serviços públicos, os
profissionais, as ONG e os membros das OSC, os membros dos ambientes familiares, que receberão
formação para apoiar as pessoas com deficiência no processo de emprego e nos procedimentos de
integração.
Os objectivos do projeto são os seguintes:
a) reforçar e realçar, através da formação e de ferramentas relativas, os factores-chave envolvidos
directa ou indirectamente na integração das pessoas com deficiência e as reflexões positivas sobre a
questão da deficiência.
b) criar recursos de conteúdo para a formação adequada de pessoas específicas, que actuarão como
mentores, "intermediários" e "intercoachers" para pessoas com deficiência e sua integração; cultivar
para elas conhecimentos e competências especiais (como também agir como ponto de acesso), como
por exemplo, as competências de aconselhamento de carreira, coaching de desempenho, inteligência
emocional & construção de empatia, mudança de comportamento e cultura de trabalho, auto-activação e
trabalho simbólico, sustentabilidade & deficiência, conhecimento da prestação de serviços de trabalho,
conhecimentos sobre os modelos de emprego apoiados, etc, em paralelo com o mapeamento do
trabalho e competências de contextualização para pessoas com deficiência.
c) tirar partido das oportunidades oferecidas pelas TIC e digitalizar a qualidade dos conteúdos de
aprendizagem, criar e fornecer produtos e ferramentas de formação inovadores - como recursos de
aprendizagem à medida das necessidades - com base em metodologias de diferenciação e abordagens
de educação de adultos.
d) promover campanhas e iniciativas públicas sobre atitudes positivas e respeitosas para com os
membros com deficiência da comunidade, com acções específicas para os actores-chave do mercado e
do trabalho.
O projeto é coordenado pela organização portuguesa ATLÂNTICA e envolve mais 6 parceiros (XPCSA,
CSI, InEuropa, CAMINOS, MEATH, Akademie Klausenhof) de 6 países respectivos (Grécia, Chipre,
Itália, Espanha, Irlanda e Alemanha).
A sua duração é de 24 meses, de 1.11.19 a 31.10.2021.

sobre o contexto
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BRIDGES - CONSÓRCIO:

Fevereiro 2020

- COORDENADOR DO projeto

O BRIDGES KoM realizou-se nos dias 27 e 28 de fevereiro em LavrionAtenas (Grécia), acolhido por Xenios Polis. Os objectivos do KoM eram
introduzir a parceria, partilhar os antecedentes do projeto, estabelecer
quadros para uma implementação bem sucedida do projecto, definir as
próximas actividades, papéis e responsabilidades, estabelecer um plano
eficaz para as actividades do projecto.
A ATLÂNTICA, como coordenador do projeto, deu as boas-vindas a todos
os participantes no projeto e agradeceu especialmente à XPCSA pelo
acolhimento.

Todas

as

organizações

parceiras

se

apresentaram,

partilharam as suas experiências pessoais no domínio dos interesses e
das actividades.

• ATLÂNTICA (PT)

• Xenios Polis. Culture,
Science and Action (GR)
• CSI Center for Social
Innovation Ltd (CY)
• InEuropa srl (IT)
• Asociación Caminos –
Asociación para el
intercambio educaión y

A ATLÂNTICA, em colaboração com a XPCSA, fez uma apresentação

social (ES)
• desarrollo
Meath Community
Rural

geral do projeto BRIDGES sobre os objectivos, as acções e os resultados

and Social Development

a alcançar. Os parceiros continuaram com a apresentação dos outputs
intelectuais de cada projeto e das tarefas futuras.
Em particular, os responsáveis pelos outputs intelectuais são:
- InEuropa srl: IO1 - Documento de Revisão sobre o Contexto
- Meath Partnership: IO2 - Currículo de Formação
- Atlântica: IO3 - Caixa de Ferramentas e Recursos Digitais
-

Asociación Caminos: IO4 - Guia de Metodologia e Adaptação

O sucesso da reunião de arranque do BRIDGES foi considerado pelo
consórcio de parceiros alcançado através do estabelecimento das
ferramentas adequadas para a continuação da implementação do projeto.

Partnership Limited (IE)
• Akademie Klausenhof
gGmbH (DE)
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IO1 - Documento de
revisão sobre o contexto
O projeto BRIDGES está agora em fase de desenvolvimento da
revisão bibliográfica e do levantamento do contexto real sobre as
melhores

práticas

de

ensino/formação

metodológicas

de

integração social e os modelos de emprego apoiados existentes
direccionadas para pessoas com deficiência.
A InEuropa é o parceiro italiano responsável pela coordenação
desta actividade preliminar. Esta fase inicial do projeto
corresponde ao estado da arte das

melhores práticas,

orientações e orientações para a integração socioprofissional
das pessoas com deficiência, bem como a uma avaliação
aprofundada dos ambientes e das necessidades quer para a
formação/ensino/orientação existente para a população alvo.
Esta revisão terá uma participação activa e dinâmica e a
cooperação dos parceiros do projeto que atingirá 7 relatórios
nacionais (Portugal, Grécia, Chipre, Itália, Espanha),
Irlanda, Alemanha) e um relatório global a nível da União
Europeia.
A investigação e análise de todas estas realidades e

Para mais informações por favor contacte o

necessidades de ensino, capacidade e formação está a ser feita

representante nacional:

através de questionários, grupos de reflexão e entrevistas sobre

Coordenador do projeto

dados objectivos, atitudes, percepções, antecedentes. Cada

ATLÂNTICA – Escola Universitária de Ciências

parceiro realizou Grupos Focais online com profissionais de

Empresarais, Saúde, Tecnologias e Engenharia

inclusão profissional para pessoas com deficiência, técnicos,
organizações no terreno, mas também familiares. Estas reuniões
fazem parte de um inquérito sobre as necessidades dos

Dra. Natália Espiríto

operadores para desenvolver um novo curso de formação online.

nataliaes@uatlantica.pt

Toda esta análise de dados permitirá um conjunto de

tel: (+351) 214398205/03

orientações fundamentais para a realização dos objectivos do
projeto (criação de uma plataforma digital e conteúdos de
formação da área pedagógica/técnica) e para a criação de novas
abordagens, práticas e metodologias inovadoras na área da
formação profissional deste público-alvo..

www.uatlantica.pt/index.php/bridges-project
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