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-Apoio linguístico para ajudar a comunicar com 

médicos e enfermeiros, nos serviços e saúde 

- Orientação para cursos vocacionais, práticos de 

apoio à requalificação de mulheres 

DO  QUE  

NECESSITAM  

REALMENTE  AS  

MULHERES  

MIGRANTES  E  

REFUGIADAS?

SESSÕES DE MENTORIA E
EMPODERAMENTO 

O projeto WEMIN inclui a implementação de 

atividades de empoderamento e orientação para 

mulheres migrantes e refugiadas. Desse modo, foi 

estruturado um questionário e distribuído em cada 

país parceiro, a fim de analisar as necessidades das 

mulheres em termos de inclusão social, cultural e 

de trabalho. No total, 125 mulheres participaram nas 

entrevistas. As suas respostas refletem a existência 

de dois fatores influenciadores: o país em que vivem 

e a razão pela qual deixaram os seus países de 

origem. As principais necessidades relatadas pelas 

mulheres entrevistadas são identificadas da 

seguinte forma: 

- Apoio nos processos de regularização e no 

acesso aos serviços públicos do país de 

acolhimento. 

- Ter acesso a mais informação sobre saúde 

sexual e reprodutiva 

Graças às sessões de capacitação e mentoria 

que vão ser implementadas pelos 9 parceiros , 

as mulheres que participam no 

projeto WEMIN verão  algumas destas 

necessidades minimizadas. 



Os parceiros do WEMIN consideraram dia 8 a data ideal 
para lançar uma campanha nas redes sociais com o 

objetivo de sensibilizar para as lutas das mulheres 
migrantes e refugiadas que vivem na Europa. A campanha 

conjunta promoveu uma ideia de solidariedade entre 

mulheres que encaram desafios comuns, sem ser 
paternalista ou dramática. Foi, ao mesmo tempo, uma 

forma de apelar à participação nas atividades futuras do 

projeto, que pretendem reunir mulheres migrantes e 

refugiadas e mulheres da comunidade de acolhimento, 

em oficinas de arte, artesanato e cultura. 

Essas atividades permitirão que os participantes se 

encontrem, se expressem, celebrem a diversidade e 

explorem as culturas uns dos outros. Todos os parceiros 
postaram nas suas redes sociais, nos dias 8, 15 e 22 

de Março,  a última publicação será no dia 15 de Abril. Siga 

#WEMINproject e #WEMIN nas redes sociais para ficar 
ligado! 
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COMO O WEMIN MUDOU A VIDA DAS 

PARTICIPANTES?

A Direção Geral de Migração e Assuntos Internos da União Europeia quis saber mais sobre o nosso 

projeto. Todas as organizações  envolvidas destacam o impacto do WEMIN na vida das mulheres migrantes e 

refugiadas. Curiosamente, o impacto é bastante semelhante nos 8 países parceiros:  maior abertura destas 
mulheres à sociedade que as acolheu, criação de novas amizades, apoio  mutuo, maior curiosidade e interesse 

 em relação à  sociedade onde se encontram e à sua nova cidade. Elas passaram a sorrir mais, reforçaram a sua 

autoconfiança e desenvolveram um sentimento de pertença. 

De destacar, o reforço das competências linguísticas, fundamental para comunicar e interagir com a 

comunidade de acolhimento. 

.Estamos todos muito felizes em ver o impacto do WEMIN na vida das mulheres migrantes e refugiadas que 

integram este projeto. 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

WORKSHOPS E AÇÕES CONJUNTAS

"FIZEMOS NOVAS 

AMIZADES "



O 1º ciclo deformação em Atenas, Grécia, foi concluído em 12 de março de 2019. Inicialmente, 20 

mulheres expressaram interesse na inscrição nos cursos de língua e cultura grega, mas devido a 

vários motivos (obrigações familiares, interesse em aprender outra língua estrangeira, etc.) apenas 14 

mulheres concluíram o curso. 

A formação decorreu numa escola primária pública com o apoio do Município de Atenas através do 

programa  “Escolas Abertas”, co-financiado pela Fundação Stavros Niarchos e pela Fundação de 

Benefícios Públicos John S. Latsis. 
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A SOUTHSIDE PARTNERSHIP  PROMOVE
PEQUENO ALMOÇO INTERNACIONAL NO DIA DA

MULHER 

No dia 6 de março de 2019, a Southside Partnership, um 

dos parceiros do projeto WEMIN, organizou um Pequeno 

Almoço Internacional comemorativo do Dia Internacional 
da Mulher. Estes Pequenos Almoços são realizados pelo 

menos seis vezes por ano em vários locais de South 

County, Dublin, na Irlanda. Este é um evento drop-in que 

decorre ao longo de uma manhã de um dia de semana, 

geralmente numa quarta-feira, cada um tem um tema 

específico. Desta vez o tema foi o Dia Internacional da 

Mulher. 100 mulheres de 34 países diferentes 
participaram no evento. Entre as participantes, estavam 

mulheres que frequentam aulas de inglês no âmbito do 

projeto WEMIN. Daniela Naab, coordenadora do WEMIN 

na Irlanda, falou sobre as próximas eleições locais e 

lembrou às pessoas que, se forem residentes na Irlanda, 

têm direito a voto. Divulgou também as oficinas de artes & 

ofícios que vão ser desenvolvidas no contexto do WEMIN 

e nas quais mulheres migrantes ou refugiadas e mulheres 
da comunidade de acolhimento podem participar 

PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO EM 

ATENAS



A Associação Renovar a Mouraria realizou, em Lisboa, uma conferência internacional sobre a 

questão transfronteiriça de mulheres migrantes e refugiadas, nos passados dias 15 e 16 de Março, 

chamada “Travessia - Mulheres e Meninas Em Busca de Refúgio” 

No âmbito desta conferência, o Guia de Políticas Públicas foi apresentado a todos os grupos 

parlamentares da Assembleia da República Portuguesa. O desafio era construir um conjunto de 

recomendações objetivas dentro do contexto nacional, com base no guia e nos testemunhos de 

mulheres refugiadas que foram compartilhadas na mesma tarde,  durante a conferência, para 

serem lidas no momento de conclusão dos trabalhos, no último dia de o evento. 

Questões e colaboração: 

 

Sissie Theodosiou, Hellenic Open 

University, DAISSy Research Group 

(lead partner) 
sissie.theodosiou@gmail.com 

 

 

Comunicação: 

 

Elisabetta Uroni, ALDA – European 

Association for Local Democracy 

elisabetta.uroni@aldaintranet.org 
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MAIS INFORMAÇÕES 

NO WEBSITE WEMIN 

WWW.WEMIN-PROJECT.EU 

 

SEGUE #WEMIN  NAS REDES 

SOCIAIS

WEMIN - GUIA DE RECOMENDAÇÕES PARA 

POLÍTICAS NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL  

"TRAVESSIA"

CONTATOS: 

O projeto WEMIN foi financiado com o apoio da Comissão Europeia 

através do Fundo de Asilo, Migração e Integração (AMIF) sob o acordo n. 

776211. Este boletim informativo reflete apenas as opiniões do autor, e a 

Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser 
feito da informação nele contida..


