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Como podemos combater o isolamento social e desenvolver competências de
empregabilidade?
As pesquisas mostram que as comunidades étnicas minoritárias enfrentam o
isolamento social devido as barreiras linguísticas e diferenças culturais e que as
redes sociais têm o potencial para causar um impacto positivo na solidão*.
Ao mesmo tempo, a UE prevê que, até 2020, 90% de todos os postos de trabalho
exigirão competências digitais básicas e, no entanto, 22% da população da UE
não tem qualquer competência digital **.
Espera-se que o programa de formação SMS tenha um impacto na coesão social
e na integração de mulheres migrantes nos seus países anfitriões, formando-as
em redes sociais e comunicação e em competências sociais.
*Social Isolation and Loneliness in the UK, Gritffiths, Future Cities Catapult and SMS research activities
**//www.theparliamentmagazine.eu/

Entra em contacto!
Para mais informações sobre o projeto em Portugal contacte Graça Gonçalves
graca.goncalves@aidlearn.pt ou ligue para o escritório: +351 217591217
//smswomen.eu/
//facebook.com/smswomen/

THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT
CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE
AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE
OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

O programa de
formação em SMS

Programa de
formação:
Capacidade: 15 participantes
• 6 módulos – competências

Quais são as competências
sociais e específicas?
Competências sociais são a combinação de
competências comunicativas, interpessoais
e inteligência emocional, enquanto que as
competências específicas são de temas

específicas
• 5 módulos – competências

mais específicos, ensináveis.

sociais e aprendizagens de

Tópicos das competências
sociais:

reflexão

Depois de cada um dos módulos de

Duração: 3h por módulo

“competências específicas”, o

Quando: Inverno 2018/19
Local: Centro da cidade de

programa de formação em SMS
analisará competências sociais para
integração social e competências de
empregabilidade- incluindo:

Lisboa

comunicação, linguagem
corporal, autoestima, autoeficácia,
pensamento crítico, pensamento
estratégico, etc.

Tópicos das competências
específicas:
• Introdução às identidades digitais e
segurança online
• Facebook
• Escrever tweets e blogar
• LinkedIn

Quem pode participar?

• Ferramentas de publicação
• Ferramentas de colaboração

Mulheres migrantes que estejam à procura de uma oportunidade de formação
em redes sociais para maximizar o seu potencial de integração social.
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O relatório de
necessidades da
formação em SMS

Discussões em
grupo e entrevistas
sobre necessidades
de formação
Durante a primeira fase do
projeto SMS, o consórcio
convidou mulheres migrantes e
intermediários para
compartilhar a sua experiência
de integração social.
As principais descobertas
dessas atividades de pesquisa,
combinadas com estudos sobre
o apoio existente, ajudarão os
parceiros do SMS a desenvolver
um programa de formação
inovador.

Leia o relatório completo:
Leia o relatório de pesquisa europeu aqui:
Relatório de pesquisa europeu
O resumo do relatório está disponível aqui:
Resumo do relatório europeu
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