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Parceria Estratégica Train INC

Quem nós somos?

O projeto é implementado em parceria por seis 
organizações de cinco países europeus:
Espanha, Bulgária, Polónia, Roménia, Portugal

O nosso objetivo é conseguir a inclusão de pessoas com 
deficiência intelectual, através de uma aprendizagem 
cooperativa e uma abordagem inovadora de treino.
O projeto é financiado no âmbito do Programa Erasmus+.

TRAIN-INC é um 
Projeto europeu destinado 

a aumentar o nível de 
empregabilidade de 

pessoas com deficiência 
intelectual, melhorando a 
sua autonomia pessoal e 

social através da sua 
inclusão social e no 

emprego.

Objetivos

1) Melhorar os itinerários de formação em inclusão social existentes para 
pessoas com deficiência intelectual, transformando-os em itinerários 
inovadores baseados no uso da metodologia e dos recursos da 
aprendizagem cooperativa, que permitem que as pessoas com deficiências 
intelectuais sejam agentes ativos no processo de ensino e aprendizagem.
 
2) Formar o pessoal responsável pela formação das pessoas com 
deficiência intelectual, com vista à implementação da metodologia de 
aprendizagem cooperativa, seus recursos e instrumentos.



https://train-inc.eu

Para mais informações: 
asociacion@amicos.org

https://www.facebook.com/partnership.trainINC/
https://twitter.com/inc_train

www.linkedin.com/showcase/train-inc-project

Abordagens inovadoras

O projeto contemplará as seguintes inovações:

A utilização da metodologia de formação de aprendizagem cooperativa 
adaptada a pessoas com deficiência intelectual, desenvolvendo 
diferentes recursos inovadores.
 
O uso da metodologia de autoemprego com suporte para pessoas com 
deficiência, para aumentar as suas oportunidades de ingressar no 
mercado de trabalho.
 
A promoção de ferramentas de TIC, realidade aumentada e tecnologia 
aberta para criar e desenvolver ferramentas de suporte de treino, em 
open source, como plataformas de aprendizagem onde os recursos de 
aprendizagem serão alojados e acessíveis para formadores e 
utilizadores finais.

O objetivo das nossas atividades é apoiar pessoas 
com dificuldades intelectuais

*Projecto �nanciado 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.


