
 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMA HELIOS II (1994-1996) 

O Programa Comunitário hélios II teve por 
objetivo geral promover atividades de 

intercâmbio e de informação que permitissem 
referenciar, analisar e definir práticas inovadoras 
e eficientes ao nível das várias entidades que em 

cada Estado-Membro se encontravam 
empenhadas  na procura de soluções inovadoras 
para a melhoria da integração e da qualidade de 

vida das pessoas com deficiência)Parceiros: 
Itália, Espanha, França, Alemanha e Suécia  

 

 

PROGRAMA HORIZON II (1996-1998) 

O Projeto Horizon surgiu como um recurso capaz 
de proporcionar aos diferentes promotores 

nacionais formas de superar lacunas, através do 
alargamento de critérios de elegibilidade e da 

possibilidade de realizar experiências 
transnacionais, permitindo “melhorar as 

condições de acesso e a competitividade no 
mercado de trabalho das pessoas com 

deficiência.” 

ALPIZPA 200 

PROJETO: CRIAÇÃO DA REDE DE COMERCIALIZAÇÃO 
DE PRODUTOS ELABORADOS POR PESSOAS 

DEFICIENTES. 

ACRÓNIMO: “ALPIZPA 2002” 

O Projeto “ALPIZPA 2002”, teve como objetivo 
essencial a máxima comercialização de produtos 

elaborados por estes coletivos e dotar os profissionais 
dos Centros Ocupacionais e Centros Especiais de 

Emprego, com ferramentas favoráveis à dinamização 
destas atividades. 

Parceiros: 

Madeira, através da Direção Regional de Educação 
Especial e Reabilitação da Madeira (DREER);  

Açores, através da Secretaria Regional de Educação e 
Cultura/ Centro de Recursos de Educação Especial de 

Angra do Heroísmo (CREEAH);  

Tenerife, através da sociedade Insular para a 
promoção dos Deficientes (SINPROMI, S.L);  

E como colaborador, Gran Canárias, através da 
Coordenadoria de Centros Ocupacionais de Las Palmas 

de Gran Canaria (COMPSI); 2 

 

 

 Telerup (2002-2004) 

Descrição e objetivos 

 

O objetivo específico deste projeto foi fornecer 
informações básicas sobre o interesse na criação 

de um consórcio de organizações para a 
participação na iniciativa comunitária Interreg IIIB 

Canárias, Madeira e Açores com a finalidade de 
criar uma Central de Recursos de Teletrabalho nas 

referidas Regiões Ultraperiféricas (RUP), com 
orientação a portadores de deficiência.  

Parceiros  

Secretaria de Emprego e Assuntos Sociais do 
Governo de Canárias; Direção Regional de 
Educação Especial e Reabilitação; Madeira 

Tecnopolo.   
 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM 
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