
 

Projeto PAUSE  
 

Practices and Approaches for Upskilling Educators1  
 
O projeto PAUSE é um projeto da União Europeia (UE) financiado no âmbito do setor de 
Educação para Adultos do programa Erasmus +. Um consórcio de 8 organizações de 8 países 
europeus diferentes trabalha em conjunto para criar e partilhar uma base de dados de boas 
práticas para melhorar as aptidões e competências dos educadores que trabalham com 
adultos (vulneráveis). 
 
 

Sobre o projeto 
O projeto PAUSE encontra-se a desenvolver uma base de dados abrangente de práticas e 
iniciativas que disponibilizam mecanismos de sucesso para melhorar as capacidades de 
ensino de educadores de adultos. Essas boas práticas incluem lidar com a diversidade 
cultural e linguística, combatendo os estereótipos, o racismo e a discriminação, promovendo 
a tolerância e a igualdade, a inclusão e a participação. 
 
As boas práticas procurarão habilitar com as competências necessárias para trabalhar com 
três grupos de adultos vulneráveis, considerados de alta prioridade na agenda da Educação 
para Adultos, nomedamente:  
 

• Pessoas de meios desfavorecidos, tais como migrantes, comunidade cigana, 
refugiados e requerentes de asilo que podem usar a educação para adultos como 
meio de fortalecer a inclusão social e a participação ativa;  

• Idosos que precisam de melhores oportunidades de aprendizagem no contexto do 
envelhecimento ativo;  

• Pessoas com deficiência que precisam de oportunidades educacionais “à medida” 
para responder às suas necessidades específicas de aprendizagem. 

 
 

 
 
 

 
1 Em Língua Portuguesa, Práticas e Abordagens para a Qualificação de Educadores 



 

 
Objectivos: 
 

• Desenvolver e disseminar uma base de dados abrangente de práticas bem-sucedidas 
e eficazes, destinadas a melhorar as capacidades de educadores que trabalham com 
adultos vulneráveis; 

• Construir uma rede europeia de profissionais que desenvolvam iniciativas nacionais e 
europeias focadas na disponibilização de educação para adultos de qualidade;  

• Fomentar a motivação de adultos de grupos vulneráveis para participarem na 
educação de adultos;  

• Promover o intercâmbio de experiências a nível da UE e aumentar o potencial de 
divulgação e exploração dos projetos educativos existentes, fornecendo ferramentas 
para melhorar as competências dos educadores de adultos 
 
.  

 

Resultados 
 

• Uma base de dados com mais de 120 boas práticas será disponibilizada através de 
um motor de pesquisa amigável no site do projeto, que permitirá aos utilizadores 
uma pesquisa por campo preferencial bem como a procura de boas práticas por 
áreas de impacto, critérios, público-alvo, países, palavras-chave, etc. 

• As práticas serão disseminadas para as partes interessadas relevantes num conjunto 
de 24 seminários nacionais exploratórios para troca de experiências. 

• Além disso, o projecto PAUSE criará uma rede em toda a UE de mais de 80 parceiros 
associados que se envolverão no processo de investigação, feedback, garantia de 
qualidade, disseminação e exploração de boas práticas com foco na educação para 
adultos de qualidade e na inclusão de grupos vulneráveis. 

 

Parceiros 
 

•  IFESCOOP (ES) - coordenação 

• KU TU (BG) 

• Smashing Times (IE) 

• Recep Tayyip Erdogan Universitesi (TR) 

• BSD (IT) 



 

• Pressure Line (NL) 

• Brainplus (AT) 

• Aproximar (PT) 
 
 
Para mais informação sobre o projeto, visite o website: www.pause-project.eu ou 
contacte Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social em contacto@aproximar.pt. 
 
 
 

 
 
Este projeto é financiado com o apoio da Comissão Europeia.  
Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores e a  
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso  
que possa ser feito das informações nela contidas. 
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