
III Newsletter do Projeto Train- INC 

 

https://train-inc.home.blog 

Newsletter Train-INC 

Alcançar a inclusão de pessoas com deficiência intelectual através de uma abordagem inovadora e 

cooperativa de formação 

Sobre o PROJETO  

TRAIN-INC é um projeto Europeu que visa aumentar o grau de empregabilidade de pessoas com 

deficiência intelectual melhorando a sua autonomia pessoal através da inclusão social e do emprego. 

• Mais informação - https://train-inc.home.blog/news/  

 

Notícias sobre o Projeto 

 

3º Encontro de parceiros do Projeto  

O terceiro encontro dos parceiros do projeto decorreu entre os dias 24-25 de fevereiro de 2020, em 

Sófia (Bulgária). O encontro foi organizado pela entidade parceira BAPID (Bulgarian Association for 

Persons with Intellectual Disabilities). O objetivo do encontro incidiu em apresentar uma síntese do 

projeto até ao momento e definir datas para eventos futuros, nomeadamente a formação de 

formadores e a formação-piloto para os beneficiários finais do projeto.  

Mais informação:  

https://www.facebook.com/notes/strategic-partnership-train-inc/train-inc-3rd-coordination 
meeting/518595018805491/?av=263926010939061&eav=AfZku2QHV_MLpNZnNZKjpPliECT0xmEbE
mgQct5lQvTbXr2ZupSkUzb9BLGP3-pcdrk 
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Workshops com os parceiros  

Durante o encontro entre parceiros, tivemos também a oportunidade de aprender boas práticas no 

campo da integração social desenvolvidas no âmbito da empregabilidade de pessoas com deficiência 

intelectual. Entre outras, é de mencionar a Maria’s World Foundation – organização que apoia pessoas 

com deficiência intelectual a entrar no mercado de trabalho. Tivemos a oportunidade de visitar a sede 

da Fundação e de conhecer o trabalho desenvolvido pelos seus utentes para a preparação das pulseiras 

típicas da Bulgária utilizadas para celebrar a chegada da Primavera, designadas por Martenitsas. 

 

 

https://www.facebook.com/partnership.trainINC/photos/a.279459929385669/494844867847173/?t

ype=3&theater 

Aplicação web  

Um dos objetivos do projeto recai na criação de uma aplicação que auxiliará pessoas com 

deficiência na procura de emprego e desenvolvimento da sua autonomia. Assim, foi realizada 

uma breve apresentação da aplicação pela entidade parceira Association for Social 

Cooperatives, responsável pela elaboração da aplicação.  
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Conteúdo Formativo – Como conseguir arranjar e manter um emprego?  

O conteúdo da formação já está disponível em Inglês, Português e Polaco.  

O módulo da formação foi desenvolvido para técnicos/formadores serem capazes de ensinar 

conhecimentos básicos e capacidades de como arranjar e manter um emprego a formandos com 

deficiência intelectual. O currículo poderá ajudar a ensinar os formandos as competências base que 

são requeridas a todos os trabalhadores. O currículo usa atividades formativas altamente interativas e 

cooperativas de forma a ensinar diversas competências gerais que poderão ser aplicadas em diferentes 

empregos e indústrias. 

A equipa do projeto está atualmente a trabalhar na preparação do conteúdo em Búlgaro, Romeno e 

Espanhol.  

Para mais informação, pode visitar: https://train-inc.home.blog/news/ 

 

Conteúdo da formação – Criar emprego por conta própria 

O conteúdo da formação já está disponível em Inglês, Português e Polaco. O público-alvo deste 

conteúdo são profissionais que trabalham na área do emprego em entidades direcionadas para 

indivíduos portadores de deficiência intelectual. O objetivo é fornecer-lhes conhecimentos, 

ferramentas e estratégias para servir como suporte e capacitação das competências empreendedoras 

em pessoas com deficiência intelectual. 

A equipa do projeto está atualmente a trabalhar na preparação do conteúdo em Búlgaro, Romeno e 

Espanhol. 

Mais informação está disponível em: https://train-inc.home.blog/news/ 
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Outras Recomendações  

O Coronavírus em pessoas com deficiência intelectual  

A revista Forbes publicou um conjunto de informações importantes devido à pandemia de Coronavírus 

e à situação das pessoas com deficiência. 

https://www.facebook.com/partnership.trainINC/posts/509255993072727?__tn__=-R 

e 

https://www.forbes.com/sites/andrewpulrang/2020/03/08/5-things-to-know-about-coronavirus-

and-people-with-

disabilities/?fbclid=IwAR2jrryjBr91VZdFvuXiZqq1lvDZFMIcQEf7dphinGHm8qSHV9YTMV11hhI#5bc39

9861d21 

Pessoas com deficiência intelectual e as suas famílias  

“Inclusion Europe” publicou alguns materiais informativos sobre a situação das pessoas com 

deficiência durante a pandemia do Coronavírus.  

https://www.facebook.com/partnership.trainINC/posts/510458276285832?__tn__=-R 

e 

http://www.inclusion-europe.eu/wp-

content/uploads/2020/03/CoronavirusResponse.pdf?fbclid=IwAR3iW7hXr5AgPnfEPAk7l_iccEcarigJqr

i8ywee5r0N6tHpaI4O0oObeMw 

Informações úteis sobre o Coronavirus  

Disponível em diversos idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano e polaco. 

https://www.facebook.com/partnership.trainINC/photos/a.279459929385669/510460119618981/?t

ype=3&theater 

https://www.inclusion-europe.eu/coronavirus-pandemic/#1584977061628-16fcec00-a699 

O projeto está no Twitter. Encontre nos aqui - https://twitter.com/inc_train   

Estamos no Facebook: https://www.facebook.com/partnership.trainINC/  

Estamos no LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/train-inc-
project/?viewAsMember=true  

Para outras informações, por favor contacte-nos: https://train-inc.home.blog/contacto/  
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