
 ACcess To Inclusive Vocational and Educational Training
environment 

A parceria ACTI-VET realizou a segunda reunião do projeto
transnacional a 13 de maio de 2021 via online devido às
restrições de viagens ainda presentes nos países parceiros. O
consórcio deveria reunir-se fisicamente na cidade litorânea
de Valência, na Espanha. No entanto, os parceiros
discutiram os próximos passos do projeto virtualmente para
estabelecer o cronograma para as próximas tarefas.

As tarefas concluídas foram revistas pelos parceiros, para
garantir boa qualidade e concordância na parceria.
Em seguida, o site oficial do projeto foi apresentado pela
ERIFO, como parceiro informático do ACTI-VET. O site
ainda está em desenvolvimento e pretende ser a ferramenta
online onde todos os materiais desenvolvidos durante a vida
do ACTI-VET estarão acessíveis aos grupos-alvo.

Os resultados estão em andamento, de modo que os
principais parceiros das atividades forneceram um guia claro
para o cumprimento das tarefas previstas para o período.

O principal objetivo do primeiro resultado é promover uma
concepção diferente do ambiente de trabalho e das
experiências WBL para pessoas com deficiência.
O segundo irá capacitar os participantes para se tornarem
“coaches de trabalho”, graças à entrega de materiais
didáticos e também de competências pedagógicas.

A ACcess To Inclusive Vocational and Educational Training environment – ACTIVET pretende
ser uma estratégia para garantir um maior acesso às pessoas com deficiência, graças aos
itinerários educativos e formativos que respondem directamente às necessidades e
expectativas específicas.

A associação internacional de ACTI-VET reúne empresas e ONGs de toda a Europa;
Bulgária, Bélgica, Itália, Portugal, Espanha e Polónia, com o objectivo de obter os melhores
resultados.

Siga as nossas redes sociais!
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O projeto concluiu as atividades anteriores e o
consórcio está a trabalhar arduamente para
atingir o objetivo final do projeto. Graças a uma
estratégia multifacetada, o projeto irá apoiar
simultaneamente usuários WBL com deficiência e
empresas - em particular PMEs - que oferecem
estágios a jovens e adultos com deficiência.

Durante o verão, vai acontecer a segunda fase
de workshops nos países parceiros. Os parceiros
farão uma apresentação geral da situação da
WBL para pessoas com deficiência, procurando
envolver os participantes numa discussão sobre a
situação, estimulando-os a interpretar as
informações e a dar as suas ideias sobre o tema.

COMUNICADO DE IMPRENSA Nº 2 - Junho 2021

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta comunicação reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.
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