Atualização dos Projetos

Pilotagem 1
O Primeiro Curso de Formação foi completado
com sucesso pelos parceiros dos vários Países.
Este curso foi direcionado para Mulheres
migrantes e focou-se no desenvolvimento de
competências no âmbito da literacia digital e das
redes sociais a partir de várias plataformas
online, para uso pessoal e profissional.
A Formação também teve como objetivo
promover e melhorar as competências em soft
skills para o desenvolvimento pessoal, e prevenir

Reunião do Projeto
em Lisboa

assim a exclusão social.

Em Abril, os parceiros reuniramse em Lisboa para a terceira
reunião do Projeto. Os Parceiros
juntaram-se para partilhar ideias
e experiências acerca da
primeira fase da pilotagem e
discutir sobre os resultados
alcançados até ao momento, bem
como para partilhar
recomendações para fortalecer
sessões de formação futuras.
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Pilotagem 2
Após o sucesso do nosso programa de pilotagem do
curso, os parceiros estão a avaliar e a rever os
materiais de formação, conforme combinado, para
organizar novamente a segunda pilotagem no final
de 2019. O Recrutamento para a segunda pilotagem
começará em breve, portanto, se for uma Mulher
migrante que procura desenvolver as suas soft skills
e competências em redes sociais, por favor entre em
contacto!

Todos os olhos voltam-se
para o SMS!
O Projeto Social Media Sisterhood foi
elogiado pela plataforma de partilha da
Agência Nacional sueca Utbyten, que
publicou uma entrevista sobre a boa
cooperação transnacional que o projeto
está a promover na sua página. O artigo
intitulado “ Cooperação Internacional
promove a integração das Mulheres”, dá
a conhecer a formação que o SMS está a
implementar para as mulheres migrantes
com o objectivo de as ajudar a
desenvolver as suas competências em
redes sociais para construir redes de
contactos e encontrar oportunidades no
mercado de trabalho.
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SMS: Social Media Sisterhood
Newsletter — Abril 2019
O Social Media Sisterhood é um projeto financiado pelo programa Erasmus+, que
tem como objetivo combater a exclusão social das mulheres migrantes. Isto é
feito através de um curso de formação em redes sociais de elevada qualidade,
que procura desenvolver as competências das participantes nessa área,
permitindo que criem novas redes de contatos e que se envolvam ativamente na
comunidade, promovendo a inclusão social através das redes sociais.
Este processo não promove apenas a ligação das mulheres migrantes, mas
aumenta também a sua empregabilidade, uma vez que as competências em redes
sociais representam uma mais-valia na era digital.

Siga-nos no Facebook
para estar a par das
actualizações do
projeto!

Para mais informações consulte o
website do projeto em:
https://smswomen.eu
ou, em alternativa contacte a
AidLearn:
https://www.aidlearn.pt/pt/

//facebook.com/smswomen
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