
SOBRE NÓS

Com início em Novembro de 2020, o Projecto "EU DIGITAL 
Framework for Sign Languages", é um projecto cofinanciado 
pelo Programa Erasmus+, que tem como objectivo geral,
desenvolver um enquadramento linguístico abrangente e inovador 
para a Língua Gestual (nacional e internacional), relacionado com 
o domínio semântico do digital e das TIC.
Com este enquadramento, pretende-se melhorar a acessibilidade 
dos trabalhadores e alunos surdos do EFP (ensino e formação 
profissional) a ambientes profissionais, favorecendo a sua
integração total e um tratamento justo e equitativo.

Este projecto é constituído por 6 parceiros de 5 países da União 
Europeia:

P0 - Istituto dei Sordi di Torino (Itália) 
P1 - Equalizent (Áustria) 
P2 - APEA, Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (Portugal)
P3 - Fundación Tecnología Social (Espanha)
P4 - Emphasys Centre (Chipre)
P5 - Budakov Films (Bulgária)
P6 - European Digital Learning Network (Itália)

Melhorar o acesso a empregos
digitais e programas de EFP (ensino 

e formação profissional) em TIC 
para pessoas surdas e com

deficiência auditiva.

Desenvolver uma base de dados 
analítica e descritiva que forneça os 

principais sinais para a Língua 
Gestual Internacional, relacionados 
com o domínio lexical do digital e 

das TIC. 
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OS NOSSOS OBJECTIVOS 

No dia 12 de outubro de 2021, o consórcio do 
“EU Digital Framework for Sign Languages”  en-
controu-se presencialmente em Turim, no Istitu-
to dei Sordi di Torino, para a segunda reunião 
do projeto transnacional para discutir as ativi-
dades que estão a decorrer e organizar os próx-
imos passos! Em particular, o consórcio discutiu 
o relatório final de um questionário realizado, a 
conclusão do IO1 e os próximos passos para o 
IO2.

2ª REUNIÃO TRANSNACIONAL

Durante a primeira fase do projeto, os parceiros 
vão trabalhar num conjunto de terminologias 
digitais e TIC para construir o produto principal 
do projeto, o e-glossário.

O glossário é composto por 5 áreas semânticas 
principais relacionadas às TIC:
1) Ciência da computação
2) Rede em nuvem
3) Internet das coisas
4) Inteligência Artificial (AI) e robótica
5) Produção audiovisual e midia

e-GLOSSÁRIO 

Mantenha-se atualizado com as atividades do projeto juntando-se às nossas comunidades no Facebook e Insta-
gram. Conheça as atualizações sobre os desenvolvimentos do projeto, aprenda mais sobre surdez e Língua Gestual 
e partilhe com os amigos. Através das nossas redes sociais, estamos ansiosos para chegar a: Pessoas surdas; Educa-
dores e formadores de EFP; alunos; empregadores; gestores; líderes e ONGs. Junte-se a nós!

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta comunicação reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão 
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas. “EU DIGITAL FRAMEWORK FOR 
SIGN LANGUAGES” número do projeto: 2020-1-IT01KA202-008386
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Foi realizado um questionário para identificar 
as opiniões de participantes com surdez ou 
deficiência auditiva, sobre o tema do projeto.

Um total de 188 questionários foram analisados 
e os resultados são incríveis! Um infográfico 
mostrará todos os resultados!
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