SMS:
Redes Sociais =
Capital Social

Objetivos do Projeto:
O SMS é um projeto Erasmus + que visa
promover a coesão social e a integração
das mulheres migrantes / refugiadas nos
seus países anfitriões, graças à formação
nas redes sociais.

1ªreunião em Sheffield, Reino Unido
O primeiro encontro do projeto foi um sucesso, e parceiros de Itália, Portugal,
Suécia e Reino Unido discutiram ações positivas para apoiar as mulheres
migrantes na sua integração no país de acolhimento através das redes sociais.
Para mais informações em Portugal, entre em contacto com Graça Gonçalves
em graca.goncalves@aidlearn.pt
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Os parceiros

IKF Malmö - Coordenador do Projeto
A Organização Internacional das Mulheres em Malmö tem uma visão de um
mundo onde todos são iguais, responsáveis, demonstrando solidariedade e
respeito mútuo. É uma organização politica e religiosamente independente que
habilita e apoia as mulheres que se integram na sociedade sueca.

AidLearn
A AidLearn é uma pequena empresa de consultoria de RH, com sede em Lisboa
(Portugal), e focada na melhoria das competências da população portuguesa.
É um fornecedor de formação em todo o país e altamente experiente em
projetos europeus de forma a criar ferramentas de formação para usar em
Portugal.

Inova
A Inova tem sede em Sheffield (Reino Unido) e visa melhorar vidas, apoiando os
indivíduos para que atinjam o seu potencial. A Inova oferece programas de
formação financiados pela Comissão Europeia na área do empreendedorismo e
desenvolvimento de carreira, com foco na diversidade e na igualdade de
oportunidades.

STePS
STEePS abre caminho para a aprendizagem formal e não formal de forma a
permitir o crescimento pessoal, bem como mudanças inclusivas e sustentáveis
em organizações e territórios. A STEPS elabora e gere projetos orientados pelo
mercado visando a capacitação dos indivíduos através de ações personalizadas,
colaborativas e aprendizagem participativa.

WITEC Sweden
O WITEC (Associação Europeia para Mulheres em SET) foi criada em 1988 e tem
30 anos de experiência, trabalhando na promoção e apoio de meninas e mulheres
em STEM. O WITEC tem coordenadores nacionais em mais de 10 países
europeus.
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