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Newsletter Train-INC  

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

cooperativa de formação 

 

Sobre o PROJETO 

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

deficiência intelectual, desenvolvendo a sua autonomia pessoal através da inclusão social e do 

emprego. 

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

 

NOTÍCIAS SOBRE O PROJETO 

Blended Mobility – Encontro Transnacional 

De dia 25 a 31 de maio de 2021, no âmbito do nosso projeto, foi realizado um encontro internacional 

organizado pela Associação Grão Vasco. Os encontros contaram com a presença de pessoas com 

deficiência de cada um dos países parceiros do projeto.   

 Notícia integral disponível em: https://associacaograovasco.pt/2021/06/04/iv-

encontro-do-projeto-train-inc-em-portugal-viseu/  
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Teste internacional do manual “Como Obter e Manter um Emprego” 

Em conjunto com equipas de pessoas com deficiência e job coaches, testámos os materiais 

educacionais desenvolvidos no âmbito do manual “Como Obter e Manter um Emprego”. 

O feedback recolhido durante os testes será utilizado para desenvolver e aperfeiçoar o material que 

compõe o manual. Estes materiais estarão disponíveis em diversos idiomas, nomeadamente em 

inglês, polonês, espanhol e búlgaro. 

 

Materiais educacionais online 

 

Uma das ferramentas desenvolvidas no âmbito do nosso projeto consiste num site que disponibiliza 

materiais educacionais para ler, ouvir e assistir. 

 Para explorar estes materiais, pode visitar:  https://train-inc.online/pt/main 

 

Conferência no final do projeto 

Este projeto chegou ao fim. O último evento, uma conferência final onde pudemos sumariar o 

projeto, foi realizada no dia 15 de julho, quinta-feira. Esta conferência constituiu uma oportunidade 

para discutir os resultados finais do projeto. O evento decorreu de forma presencial e online e foi 

dinamizado pelo líder do projeto AMICOS, de Espanha. 
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Outras recomendações 

 

Criar um CV Europass 

Se pretende praticar a construção do CV nas suas aulas, necessário à procura ativa de emprego, 

certifique-se de que experimenta esta ferramenta de elaboração do CV – CV Europass.  

  

O CV Europass é um dos formatos de CV mais conhecidos na Europa. 

 

 

 

 

 

 Pode aceder a esta ferramenta em: https://europa.eu/europass/pt/create-europass-cv  

 

Criação de eventos inclusivos e acessíveis  

O “Business Disability Forum” preparou um conjunto de diretrizes sobre como organizar um evento 

online acessível a todos, incluindo pessoas com deficiência.  

 Mais informação disponível em: https://businessdisabilityforum.org.uk/news-

opinion/creating-inclusive-and-accessible-online 
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events/?fbclid=IwAR3i7fwlZfmw0FbkC2qm0FDWyzUDSN37qzfmjcjTGZaaCMtBKJ2d

ptuLoOM  

 

 

 

 

 

 

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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