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Promover a igualdade e inclusão na Aprendizagem em Contexto de Trabalho
(Work-based learning - WBL) ao capacitar formadores e tutores com
abordagens inovadoras dirigidas à diversidade cultural e étnica na Educação
e Formação Proﬁssional (EFP).

Sobre o Projeto
O Projeto LINK-Inc visa promover um aumento da par cipação de migrantes e minorias étnicas na
Aprendizagem em Contexto de Trabalho (WBL) ao capacitar formadores e tutores de EFP e das empresas
acolhedoras com abordagens inovadoras dirigidas à diversidade cultural. O obje vo é capacitar proﬁssionais de
EFP com as competências e ferramentas adequadas para apoiar os jovens migrantes e as minorias étnicas na sua
colocação e permanência nos locais de formação e aprendizagem. Além disso, para prevenir possíveis situações
de discriminação em WBL, ao ajudar os formadores e tutores das empresas acolhedoras a adquirir
competências e ferramentas, para gerir a diversidade cultural nos programas de aprendizagem.
Os principais resultados do projeto são o relatório do estado da arte sobre a integração cultural e étnica na
Aprendizagem em Contexto de Trabalho (WBL), o Curriculum com base no Sistema ECVET, o Manual
(Handbook), a Caixa de Ferramentas (Toolbox) com novas abordagens e ferramentas prá cas para aplicar e gerir
a diversidade em WBL, e ainda o Centro de Recursos Abertos LINK-Inc .

No cias
Terceira reunião transnacional e sessão de capacitação em MADRID
Realizada em Madrid, Espanha, em Outubro de 2016, esta
reunião teve como principais obje vos:
i) a par lha das versões em desenvolvimento dos principais
produtos do projeto - Currículo, Manual, Ferramentas e Centro
de Recursos Abertos - e a análise em conjunto dos mesmos;
ii) uma sessão para capacitar e formar os parceiros na
u lização destes produtos para um melhor desempenho na
posterior fase de implementação dos pilotos.
Os parceiros aproveitaram ainda para discu r os passos seguintes
para a ﬁnalização dos produtos e rever as a vidades de
disseminação e exploração a ser desenvolver.

Próximos passos: fase de piloto e conclusão dos produtos
Nos próximos meses os parceiros do LINK-Inc vão desenvolver a fase piloto do projeto. Os pilotos serão
desenvolvidos em cada país depois de uma a vidade forma va dirigida a formadores, professores e mentores do
EFP ou das empresas recetoras, envolvidos nos pilotos. As abordagens metodológicas e ferramentas incluídas nos
produtos serão testadas nos pilotos, de onde serão extraídas conclusões e recomendações relevantes para a
parceria sobre os produtos, cujo conteúdo foca em como melhor lidar com a interculturalidade na Aprendizagem
em Contexto de Trabalho. As principais conclusões desta fase piloto serão integradas na versão ﬁnal dos produtos
projeto, que estarão disponíveis no Centro de Recursos Abertos como Recursos Educa vos Abertos.
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