
 

NOW 
NOW - New Opportunities for Women - é um projeto 
implementado 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.   
 

setembro 2021 

Junta-te ao NOW e à nossa 
Comunidade de prática! 
 
As entidades parceiras do NOW 
desenvolveram um conjunto de recursos de 
acesso livre, que estão disponíveis online para 
serem usados quer por mulheres (em 
particular migrantes) e mentoras/es. 
Lançámos também a Comunidade de prática 
do NOW através da nossa página no LinkedIn, 
onde partilhámos de forma regular conteúdos 
relevantes para os diferentes grupos-alvo do 
projeto.  
 
Interessada/o? Visite-nos: 
NOW MOOCs 
http://nowmooc.eu/ 
NOW LinkedIn Comunidade de práticas 
www.linkedin.com/company/now-eu  
 
 

A etapa final do projeto  

Foi em outubro de 2019, que os oito parceiros 
começaram a jornada do NOW com o objetivo de 
desenvolver materiais formativos inovadores para 
impulsionar a liderança feminina.  
Durante este percurso de dois anos, a parceria teve que 
lidar com a pandemia e as suas consequências, a qual 
mudou o mundo e a forma como o percecionamos.  
Mas, não desmotivámos, e trabalhámos ainda mais 
próximos, mesmo que à distância, para desenvolver, 
testar e partilhar os nossos materiais formativos.  
No final de setembro vamos nos reencontrar 
presencialmente, na Islândia, para a reunião final do 
projeto. Mas, não será o fim – o NOW quer continuar a 
ser uma referência na liderança feminina. 
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