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PRIMEIRA REUNIÃO DO PROJETO POWER UP 

MADRID, ESPANHA 

Em novembro de 2019, realizou-se a primeira reunião 

de lançamento do projeto POWER UP - Capacitar e 

desenvolver as competências das mulheres 

imigrantes para promover a sua inclusão social e no 

mercado de trabalho. 

 

Um projeto financiado pelo programa Erasmus+ da 

União Europeia que decorre desde outubro de 2019 

a setembro de 2021. 

 

A parceria do projeto é composta pelas seguintes 

organizações: Gender Alternatives Foundation 

(Bulgária), Solidaridad sin Fronteras (Espanha), 

Mindshift (Portugal) e Matertera (República Checa). 

 

 Os parceiros reuniram-se para estabelecer as bases de uma parceria estratégica transnacional e 

planear a implementação sustentável do projeto POWER UP. As questões discutidas concentraram-se 

na gestão do projeto, nas responsabilidades dos parceiros e nos resultados a alcançar. 

 

Neste âmbito, as entidades parceiras estão a juntar esforços para desenvolver um conjunto de ações 

para melhorar as competências sociais, cívicas e empreendedoras das mulheres imigrantes, e desta 

forma promover a sua independência social e financeira, bem como a sua participação na vida 

social e cívica. 

 

Ao mesmo tempo, a parceria também tem como objetivo equipar profissionais e voluntários com 

conhecimentos e práticas inovadoras que lhes permitam melhor capacitar estas mulheres, através de 

uma intervenção para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais. 

 

o Plataforma de eLearning multilingue oferecendo um conjunto de cursos online abertos e massivos 

(MOOC) para capacitar as mulheres imigrantes 
o Manual com técnicas inovadoras para ajudar profissionais no processo de capacitação de mulheres 
o Guia de recomendações práticas sobre a participação económica e disparidade de géneros; 

promoção da independência económica de mulheres imigrantes; formas de combater a 

discriminização de género; sensibilização de decisores para as necessidades sentidas pelas mulheres 

imigrantes, mas também pelos profissionais envolvidos no seu processo de capacitação 
 

 

Siga-nos no Facebook: Power-Up-Project 
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OBJETIVOS DA REUNIÃO 

 

RESULTADOS DO PROJETO 

 

http://www.facebook.com/Power-Up-Project-110824037066236

