
 

Conheça o NOW! 
NOW - New Opportunities for Women - é um 
projeto em parceria transnacional com o Reino 
Unido, Chipre, Irlanda, Grécia, França, Espanha, 
Islândia e Portugal. O nosso foco é desenvolver 
um programa de mentoring e formação para 
apoiar mulheres, em particular de origem 
imigrante, no desenvolvimento da sua 
autoconfiança e outras competências para que 
possam alcançar os seus objetivos. Um dos 
elemento-chave do projeto é considerar a 
"liderança" no seu sentido mais lato. Para além 
da visão partilhada por mulheres líderes, vamos 
também considerar a liderança como uma 
competência transversal que permite a estas 
mulheres desenvolver a autoconfiança, a 
assertividade e a responsabilidade pelo 
desenvolvimento pessoal e profissional, e 
procurar oportunidades de forma proactiva. 
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Lidar com o Covid-19 
 O mundo está a viver uma pandemia, e as 
consequências têm sido preocupantes e 
extraordinariamente disruptivas. Apesar 
das mudanças, os parceiros do projeto têm-
se apoiado mutuamente e garantido a 
implementação das atividades previstas. 
Assim, em compromisso, o projeto tem feito 
um bom progresso e a parceria tem usado 
em pleno os meios digitais de comunicação 
e trabalho. Este contexto teve um lado 
positivo, uma vez que o projeto NOW é 
totalmente virtual, e toda a experiência que 
estamos a ter no presente está a ser 
capitalizada para o desenvolvimento dos 
vários recursos didáticos.  
 

Passado seis meses…  
Estamos satisfeitos por celebrar os primeiros seis 
meses do projeto. Desde o início do NOW, em 
outubro de 2019, foram alcançados vários 
objetivos. Gravámos histórias fantásticas e 
inspiradoras de mulheres líderes e imigrantes em 
cada um dos países parceiros, e estamos na fase 
de desenvolvimento de um MOOC (curso online 
aberto e massivo) e do programa de mentoring. 
Cada parceiro contribuiu com a sua experiência e 
perspetiva singulares, garantindo que cada 
elemento do programa seja relevante para um 
grupo tão diverso de mulheres nos diferentes 
países Europeus, e a nível mundial. 
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