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Resumo 

O projeto ENABLIN + foi lançado no início de 2014. ENABLIN+ é um projeto europeu de 
cooperação multilateral no domínio da formação profissional – inserido no Programa 
LEONARDO de Aprendizagem ao Longo da Vida, da Comissão Europeia. O seu objetivo é o de 
contribuir para que as crianças e jovens com necessidades de apoio complexas e intensas, e as 
pessoas que os apoiam, participem mais ativamente na vida quotidiana, na família, na escola, e 
noutras formas de vida da comunidade. Com base na análise das necessidades e em modelos de 
boas práticas, queremos desenvolver um sistema interprofissional de formação contínua, em que 
profissionais e pais de várias áreas profissionais aprendam juntos, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida das crianças de várias faixas etárias. Mais especificamente, o ENABLIN+ irá 
desenvolver uma série de módulos de formação em serviço para apoiar os cuidados de vida diária, 
melhorando a inclusão, comunicação, gestão de comportamento, ativação e aprendizagem. O 
projeto está a decorrer em 8 países do Norte, Sul, Este e Oeste da Europa. Reúne parceiros 
experientes de universidades, escolas, instituições de formação profissional e centros de apoio a 
crianças com deficiências graves. Com esta troca de informações entre as línguas e países, 
esperamos melhorar a vida de todas as crianças em toda a Europa (e não só) que são, em grande 
parte, dependentes de um apoio de qualidade por parte das pessoas no seu ambiente.  
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europeu de investigação.  



Enabling and Including Young People with Complex and Intense Needs: Presentation of 
Enablin+ Project 

 

Abstract 

The ENABLIN + project started early 2014. ENABLIN + is a European project for international 
partnership in the field of in-service training - inserted in the European Commission's 
LEONARDO Lifelong Learning Program. Its goal is to help children and young people with 
complex and intensive support needs and their supporters to participate more actively in everyday 
life, in the family, in school, and in of community life in general. Based on the needs analysis and 
good practice models, we want to develop an inter-professional in-service training system in which 
professionals and parents learn together to improve the quality of life of children of various age 
groups. More specifically, ENABLIN + will develop a series of in-service training modules to 
support daily life care, improving inclusion, communication, behavior management, activation, 
and learning. The project is implemented in 8 countries in the North, South, East and West of 
Europe. It brings together experimented partners from universities, schools, vocational training 
institutions and support centers for severely disabled children. We hope that his exchange between 
languages and countries, would help to improve the lives of all children throughout Europe (and 
beyond) who are largely dependent on quality support from people in their environment.  
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project.  

	


