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APRESENTAÇÃO DO 

PROJETO 

 

O que é 

CT4 Silver  

Caregivers? 

A Formação Certificada para Cuidadores de Prata - CT4SilverCaregivers é um 

projeto europeu lançado no âmbito do programa Erasmus + que trata do 

ensino e formação profissional. 

O projeto CT4SilverCaregivers reúne por dois anos parceiros da Espanha 

(Conselho Provincial de Zamora - o parceiro principal - e da Universidade de 

Almeria), França (Associação para a gestão de fundos europeus - AGFE), 

Grécia (Centro de Treino e Pesquisa Dafni), Hungria ( TREBAG, uma empresa 

especializada em educação e formação), Irlanda (Rural Hub Association for 

Training and Local Development) e Portugal (Instituto Politécnico de Castelo 

Branco). 

O projeto CT4SilverCaregivers visa promover a empregabilidade e a 

mobilidade de trabalhadores que irão desenvolver competências pessoais, 

profissionais e sociais. 

Tal incluirá a sensibilização e a formação de profissionais de saúde, 

cuidadores informais e todos aqueles que pretendam trabalhar no setor dos 

cuidados e da saúde sobre a importância e os desafios do envelhecimento 

ativo e saudável na União Europeia. 

Para o conseguir, os parceiros europeus irão desenvolver módulos de 

formação inovadores que irão testar com o público-alvo e criar uma 

comunidade de utilizadores através da plataforma do projeto e Fórum e 

Livings Labs. 

 

 
 

 

 

Em breve compartilharemos o link do site do projeto 

CT4SilverCaregivers, onde será possível encontrar informações 

sobre o projeto e os seus resultados. Em alguns dias, poderá 

juntar-se a nós no Facebook do CT4SilverCaregivers. 

 

SAVE THE DATE 

 
Website e Redes Sociais 

em breve... 
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1ª REUNIÃO DO 
COMITÉ DE DIREÇÃO 
  

O projeto CT4SilverCaregivers foi lançado oficialmente em 

janeiro de 2021 durante uma reunião online. Durante esta 

reunião do comité de direção, os representantes dos 7 

parceiros discutiram as modalidades de implementação do 

projeto e a realização de seus resultados.  

Os parceiros organizaram sessões de trabalho sobre os 

resultados futuros do projeto, a saber: 

(a) um programa de formação sobre envelhecimento ativo e 

saudável para profissionais cuidadores para idosos;  

(b) uma plataforma online onde será feito o download do 

conteúdo do programa de formação, incluindo os 8 módulos a 

serem desenvolvidos no âmbito do projeto; 

(c) uma metodologia para a certificação dos profissionais da 

economia da prata, em consonância com os atuais quadros 

nacionais e europeus: Quadro Europeu de Qualificações *; 

Sistema europeu de créditos para o ensino e formação 

profissional **. 

 

Parceiros do 

Projeto 
 
 

PRÓXIMAS ETAPAS E 2ª REUNIÃO 
DO COMITÉ DE DIREÇÃO  

Os parceiros serão muito ativos na preparação: 

Output 1: Novo Currículo: envelhecimento ativo e saudável para 

profissionais da Silver Econony. 

O desenvolvimento do Currículo será realizado pela UAL e apoiado pelo 

IPCB e DPZ. A UAL começou a preparar os contornos do currículo e os 

critérios que este treino deve conter. O desenvolvimento de IO1 envolverá a 

participação de todos os parceiros para desenvolver os módulos atribuídos 

da seguinte forma: 
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Output 2: Portal de envelhecimento ativo e saudável para cuidadores de idosos.   

TREBAG conduzirá o desenvolvimento de uma plataforma de e-learning 

baseada nos módulos desenvolvidos no output 1. O output 2 será 

desenvolvido em paralelo com o output 1. 

Output 3: Perfil da metodologia de certificação para cuidadores no âmbito 

da Silver Econony 

Dafni apresentou a metodologia do framework de Certificação a ser 

aplicada no projeto CT4SilverCaregivers. Na segunda reunião do comité de 

direção, a parceria aprofundará o seu desenvolvimento. 
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