
                                                a última madrugada fria de domingo, com os olhos ainda semicerra

                                                         -dos pelo sono, que chego ao aeroporto expectante perante o  

                                                                                  novo desafio que me foi colocado: a participa

                                                                                   -ção numa mobilidade a Atenas no âmbito do  

                                                                                    projeto Erasmus, coordenado pelo Centro de  

                                                                                     Formação de Escolas dos Concelhos do Ba                                                                                     Formação de Escolas dos Concelhos do Bar-

                                                                                reiro e Moita em estreita parceria com a RUMO. 

                                                                                     Deparo-me com 4 professores e 1 psicóloga, 

                                                                                 que, até à data, eram pessoas com as quais eu 

                                                                                   não tinha ainda privado. Ainda assim, rapida-

                                                                                men                                                                                mente se verificou a existência de uma boa em-

                                                                                patia, que, mais tarde, veio a ser preponderan-

                                                                                 te no relacionamento com os restantes parcei-

                                                                                 ros de Espanha, Itália, Indonésia  e Grécia. 

                                                                                    Fizemos escala em Frankfurt, sendo que nes-

                                                                                                                                                                          ta fase já os sorrisos e as constantes garga-

l                                                                  lhadas dos portugueses eram recorrentes numa cidade 

                                                              calada e sombria. Nesta comitiva, destaco algumas carac-  

                                                                      terísticas de quem esteve comigo nesta aventura: 

| MOBILIDADE EM ATENAS GRÉCIA COM 
   PARCEIROS DE PORTUGAL, ITÁLIA, 
   ESPANHA E INDONÉSIA |



A psicóloga Rosa, Ispiana de base e técnica de RVCC, com uma enorme capacidade em en-

tender o outro nas suas fragilidades e incapacidades. 

O professor Rui, formador de TIC no Centro Qualifica, com o qual partilhei igualmente bons 

momentos. Assertivo e um bom companheiro de viagem. 

A professora Isabel, que se destacou pela sua capacidade de resiliência, revelando humor 

e boa disposição. Formadora de Cidadania e Empregabilidade no Centro Qualifica, igual-

mente. 

A professora Susana da área de TIC na Escola Secundária da Moita, que foi a nossa fotógra-

fa de serviço e quem tratou de todos os aspetos burocráticos necessários em viagem.  

Pessoa extrovertida, de fácil acesso e extremamente disponível. 

A professora Patrícia, ligada à educação física na Escola Secundária da Moita, revelou ser 

a nossa arma mais feroz para conhecer Atenas ao ínfimo pormenor. Foi a nossa guia de 

serviço, com uma boa disposição sem precedentes.

Ao chegarmos à Grécia iniciámos o processo formativo com a formadora Foteini Tsioutsia, 

que contribuiu decisivamente para um entendimento global das questões ligadas à diversi-

dade e inclusão no contexto educacional e pedagógico. Foram desenvolvidas inúmeras 

dinâmicas de grupo que possibilitaram não só a integração dos conteúdos, como também a 

promoção das relações interpessoais entre todos os participantes.

Também contámos com o contributo e a experiência do nosso formador Dimitri, que poten-

ciou a aquisição de conhecimentos teóricos e estratégias direccionadas para a componente 

prática. 

Foram dias de formação bastante interessantes, sendo que foram trabalhadas as seguintes 

temáticas:

•UDL-Universal Design for Learn;

•TPS - Think Pair Share;

•ZPD - Zone of Proximal Development;

•DIFERENTIATION

•STD - Self Determination theory;

•PBL - Project Base Learning. 

O espaço de formação foi extremamente 

acolhedor, havendo um constante contato 

com inúmeras crianças e pais que partici-

papavam em atividades e dinâmicas. 

Desta feita, foram estabelecidos fortes 

laços de amizade com a professora Elsa de 

Espanha, professoras Antonnella e Gabriella de Itália, bem como com Ermita Yusida e 

Abbas da Indonésia. 

 



Nas manhãs ou tardes livres,  fomos palmilhando Atenas, conhecendo e explorando a cultu-

ra Helénica, quer do ponto de vista da arquitetura, quer ao nível da gastronomia. Conversá-

mos bastante e tentámos compreender a essência das pessoas gregas. Exemplo disso foi a 

nossa visita cultural à Acropolis e à Antiga Ágora. 

Foi perceptível a empatia que sentem pelos portugueses, mas, principalmente, pela forma 

como trabalhamos a inclusão e a integração das crianças e jovens no contexto escolar. 

Ficou igualmente patente o posterior intercâmbio entre as escolas com as organizações so-

ciais (RUMO), naquilo que é integração de jovens adultos na formação dirigida para a defi-

ciência e incapacidade, bem como para integração no mercado normal de trabalho através 

da metodologia de Emprego Apoiado. 

Enquanto psicólogo e Diretor Técnico da RUMO, senti este projeto Erasmus como bastante 

enriquecedor, revelando-se como uma mais valia e uma valiosa ferramenta de trabalho ao 

nível da gestão dos alunos com necessidades educativas especiais em contexto escolar, 

como também na perspectiva da Medida de Qualificação para Pessoas com Deficiência e In-

capacidade (Formação Profissional). A disseminação de boas práticas torna-se preponder-

ante naquilo que é o respeito pela diferença e pela igualdade de oportunidades de todas as 

pessoas sem excepção. 

Um bem haja a todos/as,

Diretor Técnico da RUMO

#ERASMUS
#ATENAS 

#EDUCACAO
#DIVERSIDADE  
#INCLUSAO 



Na sequência da atribuição da Marca Entidade Empregadora Inclusiva 2021 à nossa Coop-

erativa, marcámos presença no passado dia 30 de novembro na cerimónia pública de 

atribuição da Marca, evento que decorreu nas instalações da Alfândega do Porto.

Esta distinção visa destacar entidades que, pela sua ação, contribuem para a implemen-

tação de um mercado de trabalho inclusivo e práticas de referência, nos seguintes domí-

nios: Recrutamento, desenvolvimento e progressão profissional; Manutenção e retoma do 

emprego; Acessibilidades; Serviço e relação com a comunidade.

A RUMO orgulha-se desta distinção e compromete-se a continuar o seu trabalho no âmbito 

da Inclusão de pessoas com deficiência, incapacidade e em situação de desvantagem.



NOVEMBRO, 2021NOVEMBRO, 2021NOVEMBRO, 2021

#unircomunidades
#comunidades
#bairrossaudaveis

 

No âmbito do Projeto Unir Comunidades 553 - Bairros Saudáveis, realizou-se no passado dia 

19 de novembro, a ação conjunta de apresentação e divulgação junto da comunidade dos 

projetos e respostas sociais que dinamizam, no presente, a Casa da Cidadania na Cidade Sol 

(Barreiro), território de intervenção da parceria.

CumprindoCumprindo o designado da ATIVIDADE 1 - Ações de sensibilização sobre a temática da COVID 

19 e outras doenças de notificação obrigatória, foram distribuídos 325 kits para proteção 

da população residente na Cidade Sol (Barreiro).

Relativamente à ATIVIDADE 2 - Ações de sensibilização e capacitação sobre a valorização da 

diversidade cultural e do desenvolvimento territorial, social e comunitário, os parceiros pro-

moveram ações de sensibilização/capacitação no âmbito da diversidade junto de pequenos 

grupos de visitantes (cerca de 50 residentes na comunidade). 

Ainda no mesmo dia, a parceria de execução do Projeto, no âmbito da programada ATIVIDADE 

3 - Dinamização da Casa da Cidadania, desenvolveu a ação conjunta de apresentação e di-

vulgação dos projetos/respostas sociais que dinamizam, no presente, a Casa da Cidadania, 

tendo contado com uma significativa adesão da comunidade, com cerca de 500 visitas e in-

terações registadas com as entidades parceiras do Projeto. 


