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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).

Projeto LINK-Inc
O Projeto LINK-Inc visa promover um aumento da participação 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; pretende também muni-los com as
competências e ferramentas adequadas para o apoio à sua colocação em organizações para aprendizagem
em contexto de trabalho. 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.
Seis parceiros da Espanha, Áustria, Bulgária, França, Itália e Portugal trabalharam em conjunto nos últimos
dois anos na definição e desenvolvimento de estratégias comuns para promover a equidade e inclusão de
migrantes e minorias étnicas em Aprendizagem em Contexto de Trabalho.
Os principais produtos desenvolvidos foram o Relatório do Estado da Arte sobre a integração cultural e étnica
em WBL, um Currículo com base no Sistema ECVET, o Manual e um conjunto de Ferramentas que agrupam
novas abordagens e ferramentas práticas para aplicação e gestão da diversidade em WBL, assim como o Centro
de Recursos Abertos. Todos os produtos estão acessíveis em www.link-inc.eu

Notícias
Conferência Final em TURIM
A conferência internacional do projeto foi realizada no
Município de Turim, Itália, a 13 de julho de 2017.
Representantes do Município de Turim, da Região de
Piemonte, do Ministério do Trabalho Italiano e outros
stakeholders relevantes partilharam as suas experiências e
reflexões sobre a integração de migrantes e minorias étnicas
através de WBL.
A relevância e eficiência da abordagem e produtos do projeto
LINK-Inc foram sublinhadas ao longo da conferência, com base na experiência piloto desenvolvida nos países da
parceria. Organizações de EFP que trabalham com migrantes e minorias étnicas em WBL foram encorajadas a
utilizar e tirar partido dos produtos do projeto, especialmente através do Centro de Recursos Abertos, uma
plataforma interativa onde se podem encontrar todos os produtos do projeto.
A conferência foi também um espaço para networking entre participantes e stakeholders, e posterior
disseminação e possibilidades exploração dos resultados foram
discutidos .
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