
SOBRE O PROJETO

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 

Em resultado da contínua dedicação à pesquisa 
e disseminação de informação relevante, o 
consórcio desenvolveu um white paper na qual 
discutimos vários tópicos relacionados com o 
projeto.
Mais concretamente queremos partilhar 
pormenores acerca da micro-aprendizagem, de 
tecnologias usadas na mesma e da comunidade 
S/surda ligada a este tópico. Visite o nosso site 
para mais informações!

WHITE PAPER

Finalmente o nosso site está online e atualiza-
do. Os parceiros APEA, FUNTESO, BUDAKOV e 
DLEARN encontram-se a elaborar cenários a 
fim de demonstrar a aplicação dos termos do 
glossário. O parceiro Budakov Films está a 
produzir vídeos de maior duração, para apre-
sentar histórias pessoais de pessoas S/surdas 
que trabalham em contexto das TIC.
Visite o nosso site para obter mais informações:
Cenários – EU Digital Framework for Sign 
Languages (digitalsignlanguage.eu)

SITE 
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Por fim, a atividade “Treinar o/a formador/a” 
será realizado em Viena no final de junho. 
Todos os parceiros irão trazer alguns forma-
dores, S/surdos e ouvintes, que aprenderão 
utilizar a plataforma e a implementação do 
glossário criado. Alguns tópicos ainda estão sob 
construção, mas até lá tudo estará pronto para 
acolher um evento útil e que nos irá fornecer 
também feedback e avaliação dos formadores. 

LTTA VIENA

APEA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
EMPREGO APOIADO

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

@digitalsignlanguage digitalsignlanguage.eu @eu_digitalsignlanguage


