SMS: Social Media Sisterhood
Newsletter — Setembro 2019
Social Media Sisterhood é um projeto financiado pelo programa Erasmus+ que tem
como missão combater a isolação social entre as mulheres migrantes, através de
formação de alta qualidade sobre redes sociais. O objetivo é desenvolver as
competências das participantes nesta área, permitindo-lhes desenvolver novas
ligações, criar e envolver-se na comunidade e, assim, fomentar a inclusão social
através de meios digitais.
Não só isto ajuda as mulheres migrantes a ligarem-se em rede, mas também aumenta
a sua empregabilidade, pois as competências relacionadas com as Redes Sociais têm
uma crescente importância na era digital.

Ligue-se a nós no
Facebook para estar
atualizado sobre o
projeto!

facebook.com/smswomen

Para mais informação
visite o website do projeto:
https://smswomen.eu
ou contacte:
graca.goncalves@aidlearn.com
ou ligue para :
(+351) 21 759 12 17
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Novidades
do Projeto
Ação Piloto 1: Reação e Comentários
No início do ano, todos os parceiros realizaram a 1ª ação piloto do programa de
formação do SMS. Estas sessões foram um grande sucesso com reações positivas
significativas por parte dos participantes!
Todas as participantes nos países parceiros elogiaram as novas competências
adquiridas. Sendo que as ferramentas para procurar trabalho, nomeadamente do
Facebook, foram as que mais impressionaram.
As participantes expressaram que tinham tido "excelente sessões" e "descobriram
um novo mundo e websites para pesquisar emprego".
As mulheres afirmaram que recomendariam o SMS a outros e uma participante até
comentou que as sessões "excederam as expectativas por serem um local
confortável e um ambiente e formador amigável".

Guias a caminho!
O novo Guia de Formação para os Mediadores
e o Guia de Iniciados para as Mulheres
Migrantes vão estar disponíveis brevemente
para todos os formadores e participantes.
Os guias contêm toda a informação dos
módulos, recursos e dicas que vai precisar
para ter sucesso na comunidade das Redes
Sociais!
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Novidades do
Projeto

A nossa comunidade!
No dia 9 de setembro de 2019, a Agência Nacional Sueca do programa
Erasmus+ convidou a IKF para apresentar o projeto SMS no Hotel World
Trade Center em Estocolmo.
A coordenadora do projeto da Agência Nacional Sueca promoveu-nos
como o Projeto com a Melhor Medida para exemplificar um óptimo
projeto em fase de implementação!

As nossas dicas para um projeto
de sucesso:
tenha prazos-limites internos
use diagramas de Gantt para seguir o
processo
comunique de forma aberta e
continuada
trabalhe com parceiros experientes e
sensatos
não tenha medo de fazer perguntas!

2ª Ação Piloto !

Próximos
Eventos

A fase da 2ª ação piloto vai começar nos últimos meses deste ano! Se está
interessada em participar, contacte-nos!

Eventos Multiplicadores
Os nossos eventos são uma forma de celebrar e promover o projeto SMS e a
formação, divulgando o trabalho do consórcio. Fique atento para encontrar o
próximo evento perto de si!
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