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BORDAR  E

TINGIR  PARA  

INTEGRAR

TRABALHOS MANUAIS, CULTURAL E
INTEGRAÇÃO

O primeiro ciclo de artes e ofícios da ALDA no âmbito do WEMIN começou oficialmente. Nos dias 6 e 7 de

Julho, a ALDA promoveu um workshop sobre bordados e tingimento com ervas em colaboração com a

costureira Felis Catus no Lieu d'Europe, em Estrasburgo. Mulheres vindas de França, Arménia, Mali, Guiné,

Itália e Espanha tiveram a chance de aprender sobre essas técnicas enquanto trocavam e se conheciam.

Algumas de suas criações serão expostas no final de novembro.

A continuação das oficinas de artesanato da ALDA decorreu em setembro: mais dois dias de bordado e

tingimento de ervas, um segundo ciclo de reciclagem e um terceiro ciclo de fotografia

ficinas artísticas e culturais
Línguas e cultura
Tutoria e capacitação
5º Fórum Europeu dos Migrantes
Noticias nacionais
Parceiros transnacionais reunidos em
Dublin

Estão sendo implementados workshops de artesanato em todos os países europeus envolvidos no
#WEMIN: esta é uma estratégia fundamental para a integração de mulheres migrantes e refugiadas nas

suas comunidades locais
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LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 

Em 6 de junho de 2019, realizou-se um workshop para mulheres migrantes que participaram do
Programa WEMIN sobre Entrevistas de Trabalho. Esse workshop foi a continuação de 4 outros
workshops que decorreram em Março e Abril, sobre Procura Activa de Trabalho. As mulheres que
participaram nestes workshops estão, actualmente, à procura de emprego. Algumas delas viram
recentemente alterada a sua situação legal quanto à residência, o que lhes permite trabalhar.
O workshop focou-se em tópicos como tipos de entrevistas, o que esperar, como responder a
perguntas, comunicação prévia, etiqueta da entrevista e códigos de vestimenta etc.

 
As participantes também colocaram perguntas
sobre seus interesses específicos na carreira e
como explicar lacunas nas suas carreiras.

Questões culturais e comunicação transcultural
em entrevistas também foram exploradas. As
mulheres acharam o workshop muito benéfico e
manifestaram interesse em continuar a
aprticipar em oficinas relacionadas com estas
temáticas.

ENTREVISTA COM NADIA - MEDIADORA
CULTURAL DA ASEV

Na escola italiana de Montespertoli (província de Florença), decorreu o evento final, na manhã
de 6 de junho, de conclusão do curso de italiano e das atividades de metntoria do projeto
WEMIN. Muitas mulheres migrantes assistiram às aulas. As mulheres ficaram felizes com as
oportunidades oferecidas pela escola. O evento foi organizado no final do Ramadão, para que
todos pudessem participar e comemorar juntos. No entanto, elas pediram que seus rostos não
fossem fotografados, para proteção da sua privacidade, sentindo que esse era um momento
intímo, de partilha com o grupo, no qual se criaram fortes laços de amizade. Durante a festa,

Nadia (mediadora cultural das línguas árabe e francesa) apoiou as mulheres da curso no acesso
a  serviços e atividades de proteção legal presentes no território de Empoli (perto de suas
aldeias). Nadia disse:

""Acima de tudo adoro ajudar as mulheres migrantes: são
elas que cuidam da família e de tudo o que se relaciona
com a vida doméstica.. Eles costumam ter dificuldades em
ler e escrever. No passado, também eu tive que recomeçar
minha vida do zero, e é por isso que as sinto muito
próximas, quase irmãs. Para mim, não é apenas um
trabalho, étambém uma fonte de satisfação e alegria,

especialmente quando eu posso ver mudanças nas suas
vidas, porque aprendem a falar italiano e se tornam
independentes no acesso à saúde, serviços jurídicos e
sociais ”

WORKSHOP EM  COMPETÊNCIAS PARA
ENTREVISTA DE TRABALHO
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WEMIN NO  5º FORUM EUROPEU DAS MIGRAÇÕES

Esther Subias de Colectic (Espanha)

representaram o projecto WEMIN no 'Mercado de
Projetos e Boas Práticas' durante o 5º Fórum
Europeu de Migração, realizado em Bruxelas nos
dias 3 e 4 de abril
Teve a oportunidade de apresentar o trabalho que
o Consórcio WEMIN está a realizar para capacitar
mulheres migrantes e refugiadas a se tornarem
protagonistas da vida das comunidades em que
vivem e a actuar como multiplicadoras nas suas
famílias e comunidades.

 

EM BREVE, COMPARTILHAREMOS CONVOSCO AS HISTÓRIAS DE
MUDANÇA DO NOSSO LIVRO DE BOLSO'!

Este forum foi uma oportunidade para intercâmbios frutíferos entre participantes e para
discutir os desafios e reunir as boas práticas no que se refere ao papel das autoridades locais e
da sociedade civil na gestão da migração e na garantia de caminhos regulares e seguros para a
UE. Os melhores momentos aconteceu durante as oficinas e debates interactivos.

 

Tivemos a oportunidade de discutir informalmente com alguns stake holders o Guia para
Elaboradores de Política e as 10 boas práticas no campo da integração social, bem como sobre
nossa a estratégia de divulgação.

O principal resultado do fórum foi documento "Recomendações adotadas pelo Fórum
Europeu das Migrações, 5ª edição".

 

RESULTADOS DA INTERVENÇÃO

Shumalia Food é um pequeno negócio familiar que
foi criado dentro do Wemin. Mãe e duas filhas
paquistanesas, há cerca de 1 ano em Portugal,
confecionam e comercializam, para pequenos
eventos, comida paquistanesa, sendo as suas
chamuças de frango já elogiadas, por muitos, com 

as melhores de Lisboa.

Depois da participação nas sessões de mentoria em
comunicação e imagem, tiveram a responsabilidade
de organizar e dinamizar, deforma autónoma, uma
banca de venda de comidas no Arraial Composto, da
Renovar a Mouraria e dinamizaram um workshop de
cozinha (Aprender a fazer chamuças) para
colaboradores da PWC Portugal (Price, Waterhouse
and Coopers).

 

https://www.eesc.europa.eu/en/documents/recommendations-adopted-european-migration-forum-5th-meeting


A quarta reunião de parceiros do WEMIN realizou-se em Dublin (Irlanda), nos dias 4 e 5 de julho

de 2019. A reunião foi dinamizada pela Southside Partnership DLR e reuniu todos os parceiros

para discutir vários aspectos das actividades em andamento. Os parceiros reflectiram sobre os

desafios actuais e futuros do projecto, considerando as recentes decisões políticas relacionadas

às mulheres migrantes e refugiadas em toda a Europa. Portanto, o consórcio teve como

objectivo pensar em estratégias para maximizar o impacto do trabalho em um período tão

sensível na Europa. Como o projecto terminará em Dezembro de 2019, as estratégias de

disseminação e o envolvimento das comunidades locais foram um ponto focal das discussões,

com os parceiros acolhendo o envolvimento contínuo dessas comunidades ao longo do projeto.

Questões e cooperação
 

Sissie Theodosiou, Hellenic Open
University, DAISSy Research Group
(lead partner)
sissie.theodosiou@gmail.com
 

 

Comunicação e visibilidade:

 

ALDA – European Association for
Local Democracy
eldastrasbourg@aldaintranet.org
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MAIS INFORMAÇÕES

NO WEBSITE WEMIN

WWW.WEMIN-PROJECT.EU

USEM #WEMIN  PARA

SEGUIR AS NOSSAS

ACTIVIDADES NAS REDES

SOCIAIS

PARCEIROS TRANSNACIONAIS REUNIDOS EM
DUBLIN, IRLANDA

ENTREM EM CONTACTO CONNOSCO!

WO EMIN foi financiado com o apoio da Comissão Europeia através do
Fundo de Asilo, Migração e Integração (AMIF) sob o acordo n. 776211.
Esta newsletter reflecte apenas as opiniões do autor e a Comissão não
pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das
informações nele contidas.


