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Mudar a vida das mulheres através do desenvolvimento da competência global 
– o projeto BOOST aceita este desafio! 

A mudança é uma constante nas nossas vidas. A transformação digital, fatores económicos, culturais 
e ambientais e até uma pandemia são desafios globais que têm contribuído para mudar as nossas 
vidas. Para lidar com este ambiente complexo, é urgente fomentar a aquisição da competência global, 
dotando todos, não só os adultos de amanhã, mas também os adultos de hoje, do conhecimento e 
das ferramentas necessárias. 

Os cidadãos do século XXI vivem num mundo interligado, intercultural e em rápida mudança. A 
globalização implica a interação e a partilha com pessoas de origens e culturas distintas. Neste mundo 
global, é fundamental melhorarmos a nossa compreensão relativamente a outras crenças, culturas, 
costumes e línguas. 

Atualmente, é importante que todos nós tenhamos a capacidade de nos tornarmos cidadãos 
globalmente competentes. Mas, para tal, é necessário que haja uma maior igualdade de 
oportunidades. Por isso, é mais importante do que nunca apoiar as mulheres que se encontram em 
situação de vulnerabilidade por toda a Europa. O projeto BOOST aborda precisamente esta 
problemática e visa promover mudanças positivas na vida destas mulheres, para que possam apostar 
no seu crescimento e no desenvolvimento do seu potencial.  

Durante a sessão de lançamento do projeto, Guadalupe Murillo, da Solidaridad Sin Fronteras, entidade 
coordenadora do projeto, afirmou que “o projeto BOOST procura capacitar e motivar as mulheres 
para desenvolverem todo o seu potencial e irá gerar impactos reais, através de um programa de 
formação eficaz e autossustentável. Este projeto é uma iniciativa de grande alcance, em virtude do 
seu potencial de transferibilidade para toda a Europa”.  

Por conseguinte, adotando uma abordagem abrangente à competência global, o projeto BOOST irá 
desenvolver um conjunto de conteúdos formativos orientados para as necessidades de aprendizagem 
das mulheres, o BOOST MOOC (Massive Open Online Course) e também um programa de coaching 
para profissionais que trabalham neste campo, tais como: formadores, mentores, assistentes sociais 
e mediadores interculturais, entre outros. Todos os recursos e materiais serão disponibilizados, 
gratuitamente, em toda a Europa, durante a primavera de 2022.  

Nota do editor:  

O BOOST é um projeto financiado ao abrigo do programa Erasmus+ da União Europeia, que visa a 
promoção e desenvolvimento da competência global junto de mulheres em situação de 
vulnerabilidade, a fim fomentar a sua inclusão social e progressão profissional. 

O projeto BOOST será implementado por um consórcio composto por organizações de Portugal, 
Bélgica, Itália, Grécia, Polónia, Irlanda e Turquia, entre setembro de 2020 e agosto de 2022. Para mais 
informações sobre o projeto BOOST, visite o seu website em:  

Press release preparado pela Future in Perspective (Irlanda). Para informações adicionais sobre o 
projeto BOOST, contacte o parceiro nacional do projeto: geral@mindshift.pt 

 


