PRESS RELEASE #2

Promoção da inclusão e equidade através de Aprendizagem em Contexto de
Trabalho (WBL) capacitando os formadores e tutores com abordagens inovadoras como resposta à diversidade étnica e cultural em Ensino e Formação
Profissional (EFP)

Projecto LINK-INC
O projecto LINK-INC tem como objectivo o aumento da participação dos migrantes e das minorias
étnicas em Aprendizagem em Contexto de Trabalho capacitando professores e formadores tanto da
empresa como do EFP com abordagens inovadoras como forma de lidar com a diversidade cultural;
bem como o fornecimento das capacidades e ferramentas mais adequadas para apoiar estes grupos
na sua colocação nos campos de treino.
Além disto, o projecto aponta ainda para a prevenção de possíveis situações de discriminação em WBL
através do apoio aos formadores e tutores da empresa para que estes adquiram competências e
ferramentas para uma melhor gestão da diversidade cultural nos programas de aprendizagem.
Seis parceiros provenientes de Espanha, Áustria, Bulgária, França, Itália e Portugal têm cooperado durante os últimos dois anos definindo e desenvolvendo estratégias comuns para a promoção da equidade e inclusão dos migrantes e minorias étnicas em Aprendizagem em Contexto de Trabalho.
Os principais resultados desenvolvidos são um Relatório sobre o Estado da Arte sobre a integração
cultural e étnica na ACT, um Currículo de Formação com base no sistema ECVET, um Manual e uma
Caixa de Ferramentas contendo novas abordagens e ferramentas práticas para aplicar e gerir a diversidade na Aprendizagem em Contexto de trabalho, bem como o Centro de Recursos Abertos. Todos os
resultados estão disponíveis em www.link-inc.eu

As metodologias, ferramentas e resultados do LINK-Inc foram testados e avaliados com sucesso por
utilizadores -alvo e beneficiários durante a fase piloto desenvolvida em todos os países participantes.

Conferência Final
A conferência internacional do projeto será realizada na Câmara Municipal de Turim, Itália, no dia 13
de julho de 2017.
Os objetivos e resultados do projeto LINK-Inc serão detalhadamente explicados durante esta conferência. Além disto, as partes interessadas regionais e nacionais irão compartilhar as suas experiências e
reflexões sobre a integração de migrantes e minorias étnicas através de WBL.
Para obter mais informações, entre em contato com seu parceiro local.

Informação em Portugal
Mail: tsavelino@isq.pt / Web: www.isq.pt
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
(comunicação) vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

