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Guia para formadores para o emprego em 
necessidades e perfis para a inclusão social nas zonas 
rurais europeias desfavorecidas (2 idiomas: EN, ES).

Manual didático europeu para o emprego no perfil 
sócio-sanitário da assistência a pessoas dependentes, 
competências digitais básicas e medidas de 
mainstreaming para a inclusão social no ambiente 
rural desfavorecido (5 idiomas: EN, ES, DE, IT, PT).

50 formadores em metodologia e orientação.

250 participantes formados em 25 povoações rurais.

25 postos de empregos gerados.

25 pessoas com deficiência formadas.

100 medidas aplicadas em igualdade de género 
relativas à inclusão social.

Guide for employment trainers in needs and profiles 
for social inclusion in disadvantaged rural European 
areas (2 languages: EN, ES).

European teaching manual for employment in the 
social and healthcare profile for dependent people, 
basic digital skills, and mainstreaming measures for 
social inclusion in the disadvantaged rural                  
environment (5 languages: EN, ES, DE, IT, PT).

50 trainers trained (in methodology and guide).

250 participants of 25 rural populations trained.

25 jobs generated.

25 handicapped persons trained.

100 gender mainstreaming measures related to social 

inclusion applied.

Mais informação 

www.fjuventude.pt

www.seas.es

www.gruposanvalero.es

www.cooperativamargherita.org

www.ecoversum.at



CONTEXTO/
CONTEXT

O ambiente rural europeu com baixa densidade 
populacional e o envelhecimento contínuo de sua população 
exigem cada vez mais serviços de proximidade, muitos deles 
ligados à dependência, assistência e cuidado de idosos.

Entre as necessidades de qualificação comuns detetadas 
entre os parceiros dos 4 países participantes, existe uma 
necessidade comum no que diz respeito a perfis associados 
a serviços de proximidade em áreas de atendimento 
sócio-sanitário para pessoas dependentes, para melhoria da 
qualidade de vida de uma população rural cada vez mais 
envelhecida. 

O principal objetivo do projeto é testar e validar uma nova 
abordagem de aprendizagem (metodologia), destinada a 
atender às necessidades específicas de emprego e inclusão 
social detetadas em ambientes rurais da UE, com baixa 
densidade populacional e desfavorecidos.

Essa metodologia, assim como o Manual e o Guia 
elaborados no âmbito do projeto, serão testados por meio 
de uma ação piloto demonstrativa, realizada em 4 itinerários 
geográficos dos 4 países participantes (25 municípios do 
meio rural), com o apoio de uma plataforma e-learning e de 
uma sala de aula móvel que se deslocará a cada município.

Low density of active population in rural areas and the 
increasing ageing of their population needs proximity 
services with growing character, many of them linked to 
dependency and care of elderly people.

Among the needs of qualification detected by the         
partnership in the 4 countries is common the demand in 
profiles linked to proximity services and social and       
healthcare area for dependency assistance delivering an 
improving quality life of an ever ageing population.

The main Project objective is to test and validate a new 
learning approach aimed at covering specific                   
employment-related needs and social inclusion identified 
in the European countryside suffering from low               
population density and in disadvantageous conditions.

This methodology, as well as the Manual and Guide         
developed under the project's framework, will be tested 
through a demonstrative pilot action carried out        
throughout 4 geographical itineraries in the 4 participating 
countries (25 municipalities of the rural environment), 
supported by an e-learning platform and a mobile     
classroom that will move to each municipality.

OBJETIVOS/
OBJECTIVES

Promover a equidade e a inclusão social no meio rural, 
através do acesso a formação nas áreas da saúde e da 
assistência a pessoas dependentes.

Superar obstáculos geográficos de acesso à formação 
profissional nas áreas rurais, combinando a formação 
“e-learning” e a formação presencial deslocada para 
as áreas rurais através de uma sala de aula móvel.

Gerar emprego vinculado à fixação da população nas 
áreas rurais e à melhoria da qualidade de vida 
mediante o atendimento profissional às pessoas 
dependentes.

Formar a população rural em competências digitais e 
promover a igualdade de oportunidades, 
aproveitando a ação piloto demonstrativa.

PARTICIPANTES/
PARTICIPANTS

Pessoas do meio rural que prestam serviços a idosos e 
que não possuem qualificação profissional na área 
socio-sanitária e em cuidados a pessoas dependentes.

Dirigentes das entidades locais, associações e 
plataformas relacionadas com a promoção do meio 
rural.

População imigrante residente no ambiente rural 
europeu.

Mulheres sem qualificação básica em competências 
digitais.

Jovens empresários das áreas relacionadas com 
serviços de proximidade em áreas rurais.

Rural people giving assistance for the elderly without 
professional qualification in the social and healthcare 
area and assistance to dependants.

Those people responsible for local entities and 
associations and platforms related to promotion of 
rural development.

Immigrant population living in the European rural 
areas.

Women without basic qualification in digital            
competences.

Young entrepreneurs of areas related to proximity 
services in the European rural environment.

To promote equity and social inclusion of people in 
rural areas through access to specific training in the 
area of health and care for dependents.

To overcome geographic obstacles for the access to 
vocational training by rural areas combining         
e-learning and face2face training moved to the rural 
areas through a mobile classroom.

To generate places of work linked to fixing population 
in the rural environment and the improvement of 
quality life through professionalised assistance for 
dependants.

To train in digital competences population of the rural 
environment and foster equal opportunities taking 
profit from the demonstrative pilot action foreseen.


