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PORQUÊ O NOW? 
Ainda existe um longo caminho a percorrer até que as mulheres alcancem a verdadeira paridade. 

A diferença varia de país para país, mas os deficits ainda são muito visíveis. Em todo a Europa, as 

mulheres estão sub-representadas, e este fato é mais significativo entre as mulheres de origem 

imigrante. 

 

O projeto Erasmus+ New Opportunities for Women (NOW) foi iniciado em outubro de 2019, com o 

objetivo de quebrar fronteiras e criar uma rede transnacional entre Portugal e o Chipre, a Espanha, 

a Grécia, a França, a Irlanda, a Islândia e o Reino Unido, de suporte mútuo através da aprendizagem 

de pares, da partilha de experiências e de boas práticas emergentes. 
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O QUÊ? 
O NOW tem como foco estratégico contribuir para a promoção das 

mulheres imigrantes em cargos de liderança e para a sua afirmação na 

sociedade. As atividades do projeto são: 

 
o Produção de uma coleção de role-models femininos, para partilhar 

biografias de mulheres líderes, dar exemplos do mundo real e, desta 

forma, inspirar outras mulheres 
 

o Criação de um curso online aberto e massivo (MOOC) e uma 

Comunidade de Práticas (CdP) multilíngues, oferecendo, desta 

forma, uma aprendizagem flexível e um conjunto de recursos sobre 

liderança, bem como um caminho de partilha com outras mulheres 

imigrantes, líderes e mentoras/es 
 

o Desenvolvimento de um programa de mentoring ajustado para 

equipar futuras/os mentoras/es envolvidas/os na provisão de 

mentoring continuado para mulheres imigrantes na área do 

planeamento e desenvolvimento da carreira, bem como da gestão 

dos desafios complexos que enfrentam todos os dias no local de 

trabalho 
 

o Implementação de ações piloto e ciclos de mentoring 
 

o Envolvimento de parceiros locais, profissionais, peritos, decisores e 

outros stakeholders, por meio de ações de disseminação e 

multiplicação para incorporar e implementar o NOW, incluindo a 

organização do seminário final em Lisboa, em setembro de 2021 

 

Após o término do projeto, as organizações participantes estão 

comprometidas em continuar a CdP do NOW e oferecer mais iniciativas 

de formação e mentoring, não só para as mulheres imigrantes, mas 

também para outras mulheres interessadas no seu desenvolvimento 

pessoal e profissional.  
 

PARCEIRO EM PORTUGAL 

www.mindshift.pt 

isabel.nunes@mindshift.pt 
 

“Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação 
vincula exclusivamente os autores, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela 
possa ser feita.” 
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