
 

Together, we’ll beat Covid19! 
 

Este vírus, inesperado e disruptivo, mudou a 
vida de todos nós. É por isso que a parceria 
NOW está satisfeita por continuar a ser uma 
verdadeira equipa nestes tempos desafiantes. 
 

Apesar de não ser possível trabalhar 
presencialmente, a parceria tem conseguido 
desenvolver laços estreitos e implementar o 
projeto de forma eficiente. As reuniões 
regulares online, bem como a comunicação 
aberta e honesta, têm sido fundamentais. 
Encontrar formas de colaborar virtualmente 
tem significado também a melhoria das nossas 
capacidades digitais e de criatividade. 
 

Independentemente dos três fusos horários, o 
projeto NOW está a ser levado a bom porto! 

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 
planos de vida. 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, a proatividade e a 
autorresponsabilidade pelo seu desenvolvimento 
pessoal e profissional. 
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Chegámos a meio caminho! 
O tempo voa quando se está em boa companhia e o 
projeto NOW está agora a meio do seu percurso!  O 
nosso primeiro resultado está pronto - 16 histórias 
fantásticas e inspiradoras de mulheres líderes e 
imigrantes, disponíveis em formato vídeo, juntamente 
com FAQ úteis!  
 

Estes videos role-model de mulheres inspiradoras 
podem ser visualizados online na nossa Comunidade de 
Práticas através da plataforma (http://nowmooc.eu) e 
do LinkedIn (www.linkedin.com/company/now-eu).  
 

A parceria está presentemente a desenvolver os 
conteúdos dos seis MOOCs (massive open online 
courses) e do programa de mentoring. 
 

 

“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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Juntos, vencemos o Covid-19! 
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