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Terceiro encontro feito online novamente 

Infelizmente, a terceira reunião transnacional 
do projeto também foi realizada online. A 
decisão de realizar também este encontro de 
forma virtual foi tomada com o acordo de todos 
os parceiros do projeto devido à nova vaga de 
infeções por covid-19 que tem afetado toda a 
Europa. Infelizmente, a variante omicron  
mostrou-se altamente contagiosa e levou os 
sócios a mais uma vez preferirem uma reunião 
virtual no zoom.

 
A reunião decorreu, conforme planeado, no 
passado dia 29 de dezembro e foi virtualmente 
acolhida pelo parceiro espanhol AIJU. Durante 
a reunião, foi discutido o estado da arte dos 
vários produtos intelectuais, todos já em bom 
desenvolvimento (como também puderam ver 
na nossa newsletter anterior do projeto), e 
foram definidos os passos das atividades e 
mobilidade ainda a ser implementadas (em 
particular as chamadas “mobilidades mistas” 
que devem envolver os jovens estudantes e 
que por razões relacionadas com as 
vacinações necessárias e maior segurança 
foram transferidas para os meses de abril e 
maio de 2022). Em relação a essas 

mobilidades, decidiu-se realizar alguns surveys 
através do doodle para verificar a disponibilidade de 
datas dos parceiros e estabelecer as datas para 
seu desenvolvimento. Obviamente, mesmo neste 
caso, será verificado mais cedo se a pandemia 
permitirá que as várias delegações se encontrem 
presencialmente, porque nenhum dos parceiros 
quer colocar em risco de forma alguma a segurança 
dos funcionários e dos jovens alunos participantes. 
A vontade e a vontade de finalmente nos 
encontrarmos pessoalmente é grande, mas é claro 
que ainda será necessário verificar se será possível 
fazê-lo sem risco para a saúde dos participantes.

 
(Nas fotos mostradas no artigo você pode ver alguns 

momentos da terceira reunião do projeto) 

Enfrentar a situação da covid  nos vários países 

Durante a terceira reunião do projeto os parceiros, 
além de aprofundar as questões relacionadas com 
as atividades do projeto, também discutiram a 
situação da pandemia nos vários países de origem. 
A variante omicron, infelizmente, está criando 
grandes dificuldades para todos os parceiros, que 
registaram dezenas de casos de contágio e tiveram 
que enfrentar situações realmente muito 
complicadas. Só para dar um exemplo 
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a associação EURO-NET, também líder do 
projeto "LearnEU", teve de bloquear um curso 
de formação de jovens em desenvolvimento, 
no início de janeiro por motivo de força maior, 
tendo registado 11 casos de infeção covid nos 
25 participantes. A experiência vivida foi 
traumatizante, pois os vários jovens infetados 
foram obrigados a permanecer nos seus 
quartos em quarentena obrigatória durante 
muitos dias e também nas datas estabelecidas 
para o fim da atividade e apenas a 
disponibilidade e competência do pessoal de 
saúde da 

 
Autoridade Regional de Basilicata (que 
imediatamente supervisionou o surto dando as 
provisões necessárias e fazendo os testes 
PSR necessários), juntamente com os 
esforços feitos pelos organizadores, pelo hotel 
"Grande Albergo" (onde os estudantes 
estavam hospedados), pela farmácia 
Mancinelli ( onde foram efetuados dezenas de 
testes rápidos antigénicos) e pela Agência 
Nacional Erasmus+ Juventude (que permitiu o 
encerramento do projeto por evidente "força 
maior" e permitiu a transferência de alguns 

fundos para cobrir despesas de saúde como 
despesas excecionais) evitou e consequências 
desagradáveis. A experiência demonstrou, 
portanto, inequivocamente que, apesar de todas as 
precauções tomadas (teste realizado antes da 
chegada à Itália de cada participante e doses 
duplas ou triplas de vacina anticovid para cada 
participante), este vírus é realmente difícil de 
combater e ainda  vamos levar algum tempo para 
pensar em voltar a uma vida "normal", feita de 
relacionamentos, contatos e tranquilidade. Assim, 
continua a ser necessário continuar a respeitar as 
regras fundamentais que reduzem as hipóteses de 
contágio e continuar a campanha de vacinação 
necessária sem parar. 
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Próximas atividades 

Todos os parceiros estão a trabalhar 
arduamente no desenvolvimento/conclusão 
dos vários jogos que fazem parte do tool-kit do 
projeto "LearnEU" e, neste momento, toda a 
parceria pretende respeitar todas as etapas do 
projeto e poder iniciar, o quanto antes, a 
realização de percursos lúdico-didáticos. com 
os alunos previstos nos vários Países 
Parceiros e os oito eventos multiplicadores 

 
planejado no projeto. O objetivo destas 
atividades de divulgação/multiplicação é, 
naturalmente, permitir o mais amplo 
conhecimento público de todo o projeto e das 
atividades por ele desenvolvidas, bem como a 
apresentação, em cada país parceiro, dos 
resultados intelectuais e de toda a ferramenta- 
kit criado, primeiramente, envolvendo escolas 
que não fazem parte da parceria. Portanto, 
nestes são oito eventos de divulgação que 

serão convidados a participar: 
- Educadores 
- Professores 
- Diretores de escola 
- Estudantes 
- Jovens 
- Rapazes 
- Trabalhadores Juvenis 
- Chefes de ONG’s e associações 
- Administradores públicos locais, regionais e 
nacionais 
- Parlamentares nacionais e europeus 
- Delegados da Representação da Comissão 
Europeia nos vários países 
- Delegados do Parlamento Europeu na Itália 
- Delegados da Agência Nacional Erasmus+ 
- Delegados da Secretaria Regional da Escola 
- Delegados do Ministério da Educação Nacional 
- Stakeholders interessados, como empresas ou 
organismos de formação, organizações europeias, 
etc. 
- Gestores de centros de informação europeus 
(Eurodesk, Europe Direct, Euroguidance, etc.) 
- Cidadãos em geral 
- Mídia (TV, rádio e jornais) 
-etc. 
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Cada evento multiplicador local é projetado 
para:

 

• favorecer a divulgação dos resultados do 
projeto; 

• apresentar os produtos intelectuais feitos ao 
público em geral; 

• facilitar a participação das partes 
interessadas e beneficiários diretos; 

• incentivar o debate e a participação ativa dos 
cidadãos; 

• impulsionar uma nova forma de divulgação do 
conhecimento da Europa, da sua história e dos 
seus valores; 

• desenvolver uma rede de operadores 
interessados na utilização dos produtos; 

• divulgar o projeto aos meios de comunicação 
mais importantes (jornais, TV, rádio); 

• disseminar os resultados melhorando o 
alcance internacional do projeto; 

• envolver os tomadores de decisão locais e 
instituições educacionais; 

• explorar novos campos de cooperação para 
uso massivo dos produtos desenvolvidos 
também em outras realidades; 

• facilitar a participação de grupos-alvo; 

• partilhar os produtos feitos com todas as 
possíveis organizações interessadas em 
divulgar a mensagem europeia; 

• permitir que todo o setor escolar conheça a 

existência das ferramentas desenvolvidas para 
poder utilizá-las. 

Durante cada evento serão apresentados também 
os percursos lúdico-educativos criados durante o 
projeto e todos os resultados desenvolvidos na 
Parceria Estratégica. Em cada evento multiplicador, 
os parceiros do projeto terão também a 
possibilidade de participar com as equipas que 
desenvolveram os vários produtos intelectuais, 
obviamente sem poder contar no número de 
participantes (conforme expressamente previsto 
pela regra específica do programa Erasmus+). 

 

Os parceiros (seja diretamente pessoalmente ou via 
skype para quem tiver dificuldade em participar 
pessoalmente) descreverão o trabalho realizado 
durante o projeto e como foi alcançada a definição 
do tool-kit completo: assim todo o caminho de 
atuação da parceria estratégica desenvolvida será 
apresentada para mostrar como um projeto europeu 
pode realmente gerar resultados eficazes e 
produtos úteis. as despesas de viagem e estadia 
incorridas para participar no evento em si. 

AVISO LEGAL 
Esta publicação foi realizada no projeto "LearnEU" no âmbito do 
programa europeu "Erasmus Plus KA2 Strategic Partnerships for 
School Education". Este projeto foi financiado com o apoio da 
Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a opinião do 
autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso 
que possa ser feito das informações nela contidas. 
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