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Já teve início o projeto europeu Fashion for Inclusion — Training and labor inclusion through ethical, 

intercultural and social fashion, coordenado pela Asociación Bienestar y Desarrollo e financiado pela 

Agência Nacional Espanhola ERASMUS+ SEPIE. 

 

O projeto, que decorrerá até fevereiro de 2023, visa promover a inclusão socioprofissional de 

imigrantes e refugiados a nível europeu, impulsionando o seu acesso a Ensino e Formação Profissional 

(EFP) nas áreas da costura, reciclagem de vestuário, moda e design. O consórcio é composto pela 

Mindshift — Portugal; SSF — Espanha; BAU Centro Universitario de Diseño — Espanha; Cooperativa 

Mondo Donna — Itália; IASIS — Grécia, e CIEP — Bélgica;  

 

O Fash4INC irá criar, implementar e avaliar um programa de formação na área da costura, reciclagem 

de vestuário, moda e design, destinado a formadores e profissionais do setor da moda sustentável, 

que pretendam ou já estejam a trabalhar com imigrantes e/ou pessoas em risco de exclusão social. 

 

Está prevista a implementação de diversas iniciativas, tais como: reuniões e ações de formação 

internacionais, seminários nacionais, 15 workshops e a criação de uma rede de stakeholders que 

participará em eventos de divulgação dos resultados projeto. Será também lançada uma campanha de 

sensibilização, à escala europeia, para divulgar o projeto Fash4INC junto do público em geral. 

 

No decurso do projeto, mais de 400 formadores terão acesso à formação, de modo a promover o 

desenvolvimento das suas carreiras e conhecimentos sobre moda sustentável, numa perspetiva 

intercultural. Além disso, 135 imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade irão participar 

no programa de formação e terão acesso a conteúdos didáticos de elevada qualidade que se destinam 

a fomentar a sua inclusão no mercado de trabalho.  
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