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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.

Ações-piloto
Entre abril e julho de 2021, estão a decorrer um
conjunto de ações-piloto para formar (futuros)
mentores e capacitar mulheres nos oito países
parceiros. Neste âmbito, em Portugal, a Mindshift
Talent Advisory, enquanto entidade parceira do
projeto NOW, estabeleceu duas parcerias locais para
realizar estas ações, uma em Castelo Branco com a
Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento, e
outra em Lisboa, com a Casa do Brasil. Num total, 21
mulheres beneficiaram desta iniciativa, 12 mulheres
migrantes e nove mentoras.

© Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento

Aceda aos MOOCs e junte-se à
Comunidade de prática do
NOW!
A parceria desenvolveu um conjunto de seis
MOOCs
temáticos
para
promover
competências a três níveis: desenvolvimento
pessoal, capacitação social, recursos para a
liderança. Lançámos também a Comunidade de
prática do NOW através da nossa página no
LinkedIn, para a partilha conteúdos relevantes
para ambos o público-alvo do nosso projeto:
mulheres migrantes e mentoras/es. Ambos os
recursos, disponíveis em seis línguas –
português, inglês, espanhol, francês, grego e
islandês, podem ser acedidos gratuitamente e
por qualquer pessoa.
Interessada/o? Visite-nos:
NOW MOOCs
http://nowmooc.eu/
NOW LinkedIn Comunidade de práticas
www.linkedin.com/company/now-eu

