
   

 

 

 

 

O projeto INCLUDEED (Social cohesion and INCLUsion: DEveloping the EDucational 

possibilities of the European Multilingual Heritage through Applied Linguistics), financiado pelo 

programa Erasmus+ (KA2 Parcerias Estratégicas) da Comissão Europeia, visa contribuir 

para a integração de populações de imigrantes e de refugiados nos países europeus, 

através do desenvolvimento de recursos para apoiar o ensino e a aprendizagem das 

línguas. 

Um desses recursos é o Guia para a inclusão linguística de migrantes, que acaba de ser 

publicado, pelas Ediciones Universidad de Salamanca, estando disponível em 6 línguas 

(português, espanhol, francês, italiano, alemão e inglês). Concebido como um manual 

para orientar os diferentes intervenientes no processo de inclusão dos migrantes 

(profissionais ou voluntários do ensino de línguas, organizações não governamentais e 

instituições públicas nacionais e supranacionais), o Guia para a inclusão linguística de 

migrantes apresenta, através de uma linguagem acessível, mas rigorosa, os avanços 

teóricos nesta área e propõe vários recursos que podem ser usados em situações 

concretas de integração. 

 

DOI: https://doi.org/10.14201/0LP0035  

Versão portuguesa: https://eusal.es/eusal/catalog/book/978-84-1311-659-41 

https://doi.org/10.14201/0LP0035
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No âmbito das atividades do projeto INCLUDEED, também será lançado o curso 

multilingue Um passo adiante, cujo objetivo é o desenvolvimento de competências 

pragmáticas em aprendentes do português língua não materna de nível intermédio, i.e., 

de conhecimento que permita a aprendentes com este perfil o uso socialmente 

adequado da língua. Este curso ficará disponível online, em regime de acesso aberto, em 

português, espanhol, francês, italiano, alemão e inglês, em 2023. 

Outras atividades do projeto INCLUDEED incluem workshops de formação para 

docentes e investigadores. O primeiro decorreu entre 25 e 27 de maio de 2022, na 

Universidade de Bolonha, subordinado ao tema Materials and Methods for Linguistic 

Integration of Migrants and Refugees: 

Publishing, ICT, Game-Based Learning, e segundo decorrerá em dezembro de 2022, na 

Universidade de Heidelberg. 

O projeto INCLUDEED congrega equipas da Universidade de Salamanca (coordenação), 

Universidade de Bolonha, Universidade de Coimbra, Universidade de Heidelberg, 

Universidade de Poitiers e Trinity College Dublin e conta com o apoio de várias 

organizações não governamentais dedicadas ao acolhimento e integração de migrantes 

e de refugiados em toda a Europa (Cruz Vermelha, ACCEM, Fundação CEPAIM e 

Fundação Sierra-Pambley). 

Para mais informações, veja-se a página do projeto: https://includeed.usal.es/ 
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