
 

 

 

SEGUNDA REUNIÃO DO PROJETO POWER UP 

VIDEOCONFERÊNCIA 

Em maio de 2020, realizou-se a segunda 

reunião da parceria do projeto POWER UP 

- Empowering and Upskilling women with 

a migrant background to foster their social 

and labour inclusion. Este projeto é 

cofinanciado pelo programa Erasmus+. 

Devido às circunstâncias globais 

relacionado com o COVID-19, a reunião realizou-se através de videoconferência. A 

parceria deste projeto é constituída por quatro organizações de países Europeus - 

Gender Alternatives Foundation (Bulgária), Solidaridad sin Fronteras (Espanha), 

Mindshift (Portugal) e Matertera (República Checa). 

Onde estamos 

As atividades desenvolvidas no decorrer do projeto (outubro 2019 – setembro 2021) 

procuram ajudar a desenvolver e reforçar as competências sociais e de 

empreendedorismo das mulheres de origem imigrante, de forma a reforçar a sua 

independência sociofinanceira e a sua participação na vida social e civil. 

Simultaneamente, o projeto está a dotar e a capacitar os profissionais (formadores, 

coaches e assistentes sociais) com uma visão prática e um conjunto de técnicas 

inovadoras. O projeto está igualmente a desenvolver uma plataforma de e-learning 

POWER UP, um conjunto de MOOCs (massive open online courses) e um manual de 

recursos didáticos. Em setembro de 2020, os parceiros têm planeado, em Praga 

(República Checa), uma formação para profissionais para testar e validar os resultados 

produzidos antes das ações piloto a realizar em cada país com os beneficiários do 

projeto. 

Resultados  

 POWER UP Plataforma aprendizagem digital 

 POWER UP Recursos didáticos 

POWER UP Guia e recomendações 

 
Siga-nos no Facebook para mais informações e novidades sobre o POWER UP! 
 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o 
ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser 
feitas com as informações nela contidas.  
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https://www.facebook.com/Power-Up-Project-110824037066236/

