
 

Newsletter 3 
Agosto 2021 



 

Bem-vindos à terceira newsletter do projeto 
INFLUENCERS! 

 
 

Lembrete: Sobre o que é o INFLUENCERS? 

O INFLUENCERS é um projeto fundado pelo programa Erasmus+. Começou oficialmente no 
dia 1 de setembro de 2019 e reúne 6 parceiros do Chipre, França, Alemanha, Irlanda, Polónia 
e Portugal.  

Sob a supervisão do coordenador alemão, o consórcio tem vindo a desenvolver: 

- Um currículo de Empreendedorismo Social Online que se foca na aquisição de 
conhecimento, habilidades e competências necessárias para apoiar os jovens que vivem com 
uma incapacidade ou um problema de saúde crónico, para assim preparar a próxima geração 
de empresas sociais online. (PI1) 

- Um currículo de recursos de formação em literacia digital e social dirigida aos jovens com 
incapacidade e/ou com um problema de saúde crónico. (PI2) 

- Um programa de formação em serviço para profissionais que trabalham com jovens, para 
apoiá-los na utilização de ambientes de aprendizagem online, revelando o potencial do 
empreendedorismo social online para os jovens que vivem com uma incapacidade ou com 
um problema de saúde crónico e explicando como tomar medidas preventivas contra as 
ameaças online mais comuns. (PI3) 

- Uma Plataforma de e-learning que disponibilizará acesso instantâneo a todos os recursos 
de aprendizagem desenvolvidos. (PI4) 

Últimas notícias 

Desde o início do projeto, os parceiros têm desenvolvido conteúdo para os principais 
resultados finais do projeto. Contudo, o projeto foi estendido até 28 de fevereiro de 2022 para 
permitir que os parceiros organizem as atividades previstas, na esperança de que a pandemia 
COVID-19 melhore nos próximos meses.  

Os seguintes resultados foram alcançados: 

Currículo de Empreendedorismo Social Online 

Os resultados deste currículo foram finalizados pelos parceiros, que também traduziram o 
currículo em polaco, grego, francês, alemão e português. As versões finais em todas as 
línguas vão estar disponíveis no fim do verão e todos os parceiros vão organizar testes-piloto 
em outubro com 10 jovens que vivem com uma incapacidade ou uma doença crónica. 
 

Currículo de Literacia Digital e Redes Sociais 



 

Todos os conteúdos do Currículo de Literacia Digital e de Redes Sociais foi desenvolvido e 
traduzido para as línguas parceiras. Os vídeos também estão disponíveis em todas as línguas. 
Um evento de pilotagem também vai ser organizado para 10 jovens com incapacidade ou 
problema de saúde crónico vai ser organizado para testar este currículo. 
 
Programa de Formação em Serviço 

Um evento de formação transnacional estava previsto acontecer em Portugal em Setembro 
de 2021. Contudo, devido à pandemia COVID-19, os parceiros decidiram organizar a 
formação online, na semana de 20 a 24 de setembro. Os parceiros vão ter em consideração 
o feedback dos participantes e organizar formações a nível local com 8 profissionais que 
trabalham com jovens, em cada país parceiro.  
 

Plataforma de E-learning 

A Plataforma de E-learning está quase pronta nas línguas parceiras e estará completamente 
funcional para a formação online em Setembro.  

 

Não perca nada! 

Junte-se a nós no Facebook através do seguinte link: 
https://www.facebook.com/influencersproject 

Visite o nosso website: https://influencersproject.eu/ 
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