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AidLearn,  Consultoria em Recursos Humanos, Lda.

Uma empresa portuguesa criada em 2003

que opera a nível nacional e da União

Europeia

É uma empresa de Formação, Investigação-

Ação e de Consultoria vocacionada para a

conceção, realização e avaliação de estudos,

projetos e atividades formativas que

favoreçam o desenvolvimento individual e/ou

organizacional.

A AidLearn é uma entidade formadora

certificada pela DGERT (Direcção-Geral do

Emprego e das Relações de Trabalho), em

várias áreas de educação e formação.



Serviços

Os serviços fornecidos pela

AidLearn decorrem da interface

entre a sua visão e a experiência

acumulada pelos seus

colaboradores, que tem

permitido dar um contributo

adequado ao desenvolvimento

de competências, à inovação e à

competitividade organizacionais.

Formação Estudos e Projetos

Consultoria Avaliação

Recrutamento e Seleção

Conferências e Eventos

http://aidlearn.pt/pt/formacao.html
http://aidlearn.pt/pt/projetos.html
http://aidlearn.pt/pt/consultoria.html
http://aidlearn.pt/pt/empresa/servicos/avaliacao.html
http://aidlearn.pt/pt/empresa/servicos/selecao.html
http://aidlearn.pt/pt/empresa/servicos/eventos.html
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Projetos UE
Desenho e 

desenvolvimento de 

estudos e projetos, 

frequentemente numa 

perspetiva de 

investigação-ação, 

vocacionados para a 

inovação nos sistemas 

de educação/formação, 

capazes de favorecer a 

aprendizagem 

organizacional, a 

diversificação da oferta 

formativa e a renovação 

das práticas. A AidLearn 

tem vindo a assumir o 

papel quer de 

promotora/coordenador

a quer de parceira, a 

nível nacional e 

internacional.

http://aidlearn.pt/en/projetos.html


Projetos Educativos para Seniores

Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging (2012-2014)      matureproject.eu

http://www.aidlearn.pt/pt/projetos/internacionais/idade-maior.html

Pacote formativo para educadores de adultos alcançar, envolver e motivar adultos mais velhos, não integrados em atividades de aprendizagem ao 

longo da vida.                                                                                                                            

(EN; PT; DE; SI; EL; PL; FR)

Learning – A Response to Active Ageing (2008-2010) 

http://www.laraproject.net/Curso para educadores de adultos sobre estratégias de aprendizagem para o envelhecimento ativo (DE; PT; EN;

CZ; SI; FR)

Valorisation of INnovative Technologies for AGeing in Europe (2011-2014) 

http://www.vintageproject.eu/Software VintAge, livre e de open source, adaptado às necessidades/interesses dos seniores                                                           (IT; EN; TR; 

ES; EL; PT; RO)

PEER – Dare to be wise! (2011-2013)     http://peer-learning-50plus.archiv.zsi.at/

Ferramentas Web2.0 personalizadas para adultos 50+ para a aprendizagem entre pares em comunidades online (DE; PT; 

DE;NL; EN; PL) 

http://matureproject.eu/
http://www.aidlearn.pt/pt/projetos/internacionais/idade-maior.html
http://www.laraproject.net/
http://www.vintageproject.eu/
http://peer-learning-50plus.archiv.zsi.at/


ForAge for later-life learning, 

Building on European experience
Rede multilateral europeia

(2012-2015) que promove

e comunica as

experiências de

aprendizagem ao longo

da vida para os mais

idosos.

A base de dados

disponibiliza informação útil

organizada por grandes

áreas:

1) Política; 2) Investigação;

3) Teoria e Prática;

4) Comentários e Vozes;

5) Opiniões e Notícias;

6) Projetos; 7)Saberes;

8) Fontes

www.foragenetwork.eu

http://www.foragenetwork.eu/


European Cinema for Active Ageing

CINAGE (2013-2015) oferece oportunidades estimulantes de aprendizagem na idade maior, envolvendo

os mais velhos com a análise crítica de cinema Europeu e a experiência prática de realização de filmes,

promovendo assim o Envelhecimento Ativo.

Durante o Curso CINAGE, os aprendentes maiores realizam curtas-metragens, a partir da reflexão sobre as suas

próprias experiências de envelhecimento ativo.

http://www.cinageproject.eu/ https://www.facebook.com/cinageproject https://www.youtube.com/user/cinageproject

http://www.cinageproject.eu/
https://www.facebook.com/cinageproject
https://www.youtube.com/user/cinageproject


Senior trainees on Coding

Silver-Code (2016-2018) visa promover o envelhecimento ativo através do desenvolvimento de competências 

digitais, para que os mais idosos sejam capazes de programar e ativamente aprender conceitos básicos de 

codificação

 Oferece  um Curso de Formação (BG; RO; IT; SI; PT; PL)

 Promove e Difunde uma Comunidade de Prática online

 Promove Eventos e Concursos entre pares 



Porquê aprendizagem na idade maior?

• População Europeia está a envelhecer

• A idade da reforma está a aumentar

• Mudanças muito rápidas no mundo

• Envelhecimento ativo

A aprendizagem na idade maior

• Ajuda a superar a exclusão social e o isolamento

• Promove a saúde física, mental e a qualidade de
vida, em geral



“Processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança para melhorar a
qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem.

A palavra “ativo” refere-se à participação continuada em questões sociais, económicas, culturais,
espirituais e civis, e não apenas à capacidade de estar fisicamente ativo ou de participar na força de
trabalho.

O envelhecimento ativo visa aumentar a esperança de vida e a qualidade de vida de todas as pessoas à
medida que envelhecem.

A manutenção de autonomia e independência na idade maior é um objectivo-chave no quadro da
política para o envelhecimento ativo. O envelhecimento ocorre no contexto dos amigos, dos colegas de
trabalho, vizinhos e familiares. Por isso, a interdependência bem como a solidariedade intergeracional
são princípios importantes do envelhecimento ativo.”

What is “active ageing”? WHO

http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/

Envelhecimento ativo

http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/


Notas Finais

Continua central na UE:

• facilitar a criação de uma cultura de envelhecimento

ativo;

• combater a exclusão social;

• encorajar o voluntariado e a participação ativa na vida

familiar e na sociedade e

• incentivar o envelhecimento com dignidade

É relevante disseminar projetos europeus 

inspiradores e  interessados  no papel que a 

aprendizagem ao longo da vida pode 

desempenhar na luta contra a discriminação dos 

estereótipos negativos relacionados com a idade, 

adequando ferramentas e disponibilizando 

envolventes de aprendizagem estimulantes, 

capazes de ajudar a cumprir uma sociedade para 

todas as idades!

Centralidad

e do 

aprendente 

mais idoso

Aprendizagem 

colaborativa 

entre pares

Auto-

experiência

Reflexão 

crítica

Aprendizage

m em 

contexto



Contactos

Rua Frederico George, 

31B, Loja 1, 

1600-012 Lisboa, 

Portugal

Tel./Fax: + 351 21 759 
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aidlearn@aidlearn.com

www.aidlearn.com
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mailto:aidlearn@aidlearn.com
http://www.aidlearn.com/

