DEZEMBRO 2019

#4

PROJECTO WEMIN
CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE MULHERES MIGRANTES

O QUE
REPRESENTA SER
UM MULHER
MIGRANTE OU
REFUGIADA NA
EUROPA ACTUAL?

CONFERÊNCIA FINAL EM ATENAS
Congratula-mo-nos por poder afirmar que a conferência internacional intitulada "Mulheres em
deslocamento: género, migração e desafios para a integração na Europa atual" foi bastante bem sucessida.
Decorreu nos dias 8 e 9 de dezembro de 2019 (Crowne Plaza Athens, hotel), tendo sido organizada pelo
Grupo de Pesquisa DAISSy da Hellenic Open University (HOU), no âmbito da implementação do projeto
europeu "WEMIN: Capacitação e Integração das Mulheres Migrantes". Despertou o interesse de académicos,
especialistas e profissionais, representantes de autoridades públicas, instituições, organizações e associações
nacionais e internacionais, cidadãos activos e, pessoas envolvidas no estudo, pesquisa e prática nos campos
das migrações, política de migração, empoderamento e integração social de refugiados.
A conferência marcou o encerramento da implementação do projeto WEMIN, tendo contado com a
apresentação dos vários resultados alcançados, o que permitiu analisar os desafios para integração,
estratégias e boas práticas que possam contribuir para a plena participação cidadã destas mulheres.

Para mais informações: clique aqui.
Conferência Final em Atenas
Publicação "Histórias de Mudança"
Plataforma de Peer to peer
O impacto local do Wemin nos países parceiros
PROJECTO WEMIN : Não chegou ao final !
Reunião Final de parceiros em Atenas

LABORATORIO
DI COMUNICAZIONE
PUBLICAÇÃO
'HISTÓRIAS
DE MUDANÇA'

Para partilhar experiências e disseminar as atividades
do WEMIN, foi decidido criar uma pequena
publicação reunindo os testemunhos de mulheres
migrantes e refugiadas que participaram nas
atividades do WEMIN, em todos os países parceiros.
Intitulado “Histórias de mudança”, esta publicação,
elaborado pela ALDA, visa ajudar a empoderar essas
mulheres, pois, contando suas histórias, elas podem
fazer a sua voz. Cada história é única e vale a pena ser
contada. Ao ler os testemunhos dessas 54 mulheres,
provenientes de 8 países europeus diferentes, os
leitores podem entender melhor o que elas passaram
e descobrir como o projeto WEMIN as ajudou, tanto a
nível pessoal, quanto profissional.

34 HISTÓRIAS DE MUDANÇA, INSPIRADORAS, TOCANTES E DE
GRANDE CORAGEM. CONTADAS POR MULHERES MIGRANTES E
REFUGIADAS QUE PARTICIPARAM NO PROJECTO WEMIN
PODE CONSULATAR ESTA PUBLICAÇÃO AQUI

PLATAFORMA "PEER TO PEER" : UMA ESPAÇO
DE PARTILHA E DE APRENDIZAGEM
No âmbito do projecto Wemin foi criada um espaço digital de partilha!
É um local onde profissionais das migrações, juntamente com amulheres migrantes e
refugiadas, podem partilhar os seus conhecimentos, ferramentas e experiências.
Na plataforma, encontrará materiais inovadores para formações em língua não materna,
sociolinguística, empoderamento de mulheres migrantes e refugiadas, mas também
conteúdos que permitem partilhar a cultura do país anfitrião.
A plataforma fornece informações para facilitar a adaptação à vida quotidiana do país
anfitrião e pretende ser de fácil acesso para ser uma fonte de informação eficaz sobre vários
tópicos do dia a dia (saúde da Mulher, habitação, ...). Os recursos digitais disponíveis podem
ser utilizados para trabalhar diferentes temas e os profissionais têm a possibilidade de
estabelecer contacto directo com colegas da mesma área de trabalho.
O registo é gratuito!
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O IMPACTO LOCAL DO WEMIN NOS PARCEIROS
O projecto Wemin teve um impacto real na vida de um grande grupo de mulheres
migrantes e refugiadas nos últimos 2 anos
O projecto era ambicioso, pois visava promover o empoderamento e a inclusão de
mulheres migrantes e refugiadas. Para atingir esse objectivo, foram levados em
consideração todos os aspectos da vida social: profissional, quotidiano, o campo
artístico que permite o encontro com os demais habitantes da cidade.
Todos os parceiros enfrentaram dificuldades na implementação deste projecto. Por
exemplo, a associação espanhola "Colectic" disse que "o que tem sido mais difícil para
nós é alcançar o grupo-alvo. Com efeito, temos experiência em trabalhar com pessoas
migradas, mas a nossa experiência apoia-se essencialmente no segmento masculino.
É necessário ter em consideração a especificidade desse público. As condições de vida
dos migrantes ou requerentes de asilo não são as mesmas das pessoas regularizadas. A
presença regular é complicada. Além disso, a relação de confiança com as mulheres
participantes das oficinas também é muito importante.
Este projeto também permitiu que as mulheres aprendessem e reivindiquem os seus
direitos humanos. Em Espanha, para todos os participantes, expor publicamente o seu
trabalho durante os eventos organizados no dia Internacional contra a Violência de
Género foi uma fonte de orgulho. Na Alemanha, mulheres migrantes e refugiadas
aprenderam acerca dos seus direitos. Os membros da Associação Akademie da IFA
acreditam que "a consciencialização dos direitos das mulheres e o conhecimento dos
direitos pessoais mostraram um claro impacto no quotidiano das mulheres migrantes
e refugiadas que participam nesses workshops criativos."
Os workshops criativos foram uma abordagem inovadora, complementando as sessões
de orientação e capacitação. Estas oficinas foram bastante variadas, dependendo do
país: fotografia, bordado, culinária, reciclagem, actividades têxteis, upcycling ...
O parceiro italiano, OXFAM, ofereceu oficinas de culinária. A ALDA, parceira francesa,
ofereceu três tipos diferentes de oficinas: bordado e tingimento com ervas, reciclagem
criativa e fotografia. Essas oficinas têm a vantagem de permitir que as participantes
falem sobre si mesmas e compartilhem facilmente a sua cultura, apesar das barreiras
linguísticas. Certamente. Estes momentos de partilha ajudam a mudar a percepção
das pessoas umas das outras.
Este projeto teve um impacto real na vida das mulheres que participaram, mas
também ao nível institucional. A equipa WEMIN Portugal, membros da Associação
Renovar a Mouraria e as mulheres participantes, organizaram uma exposição de suas
criações e uma apresentação do projecto WEMIN durante a Conferência “A Travessia Refugiados Climáticos, que futuro?, onde estiveram presentes O Secretário de Estado
das Migrações, o ex-ministro de Assuntos Internos, representantes de organizações da
sociedade civil, pesquisadores e público em geral.
Os parceiros estiveram 100% envolvidos em todo o projecto e estão satisfeitos com o
impacto significativo que esse projecto teve.
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O IMPACTO LOCAL DO WEMIN NOS PARCEIROS
RETORNO DE UMA PARTICIPANTE, SOUTHSIDE PARTNERSHIP ( IRELAND) :
"EMBORA POSSAMOS PARECER DIFERENTES, SOMOS TODOS IGUAIS COM AS MESMAS LUTAS E OS MESMO OS
PROBLEMAS.ADORO SER CRIATIVA E NÃO SABIA NO, INÍCIO DA AULA, O QUE IRIA CRIAR NO FINAL."

PORTUGAL

ITALIA

Em Lisboa, durante os dois anos de
intervenção, foram envolvidas cerca de 160
mulheres, 45 da comunidade anfitriã e 115
mulheres migrantes refugiadas,
principalmente de Nepal, Índia, Bangladesh,
Paquistão e Brasil

168 mulheres participaram na
sessões de mentoria e 271 mulheres
nas sessões de capacitação.

ALEMANHA

ESPANHA

No total, cerca de 140 migrantes e mulheres
refugiadas, na região de Stuttgart, estiveram
directamente envolvidas no WEMIN e participaram
nas actividades do projecto.
Além disso, cerca de 30 mulheres locais estiveram
permanentemente envolvidas nos seminários e
reuniões. No ambiente expandido, refugiados,
assistentes sociais, tomadores de decisão políticos
e organizações sem fins lucrativos.

Durante estes dois anos, trabalhámos com 160
mulheres diferentes, com diferentes
intensidades, adaptando-nos aos seus
interesses, necessidades e habilidades.

FRANÇA

IRLANDA

Em França, 37 mulheres participaram nas
sessões
de
capacitação,
45
mulheres
participaram do curso de orientação e 57
mulheres participaram do curso de francês.
Alguns deles participaram em várias dessas
sessões. No total, mais de 100 mulheres
estiveram envolvidas no projecto WEMIN através
das oficinas de arte e da exibição das criações

Um total de 128 mulheres esteve envolvido no
projecto de arte, com um número relativamente
igual de mulheres locais e migrantes. No total, 80
mulheres migrantes participaram nas aulas de
inglês, realizadas em três locais diferentes, de
outubro de 2018 a novembro de 201.9.

PROJECTO WEMIN : NÃO CHEGOU AO FINAL!
As ferramentas e os resultados do projeto WEMIN permanecerão disponíveis no site. Sinta-se livre
para dar uma vista de olhos e usá-los!

Conteúdos dos cursos de formação
Diário Gráfico dos Workshops culturais
Materiais de divulgação
Metedologia para implementação das
actividades
publicação "Histórias de Mudança"
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Guia de boas práticas sobre integração de migrantes
Guia

para

os

formuladores

de

políticas

sobre

integração de migrantes
Plataforma WEMIN
Material de formação digital (vídeos + material de elearning )
PÁGINA

4

REUNIÃO FINAL DE PARCERIA, GRÉCIA
ONos dias 9 e 10 de dezembro, todos os parceiros do projecto WEMIN se juntaram na última
reunião de projecto em Atenas.
Foi uma oportunidade de fazer um balanço dos impactos do projecto, analisar os resultados e
conhecer os pontos positivos do projecto em cada país
O projeto está a chegar ao final e o desafio é garantir que o seu impacto positivo tenha
continuação. Os parceiros reflectiram no plano de exploração, em particular através da
divulgação das várias ferramentas criadas
Um ponto importante da reunião foi a construção do relatório final que será enviado à
Comissão Europeia. Todos os parceiros devem recolher os dados sobre os diferentes objectivos
para demonstrar que este projecto sobre empoderamento e inclusão das mulheres teve um
impacto positivo para as mulheres migrantes e refugiadas, mas também nos países anfitriões.

MAIS INFORMAÇÕES
NO WEBSITE WEMIN
WWW.WEMIN-PROJECT.EU
USE #WEMIN PARA SEGUIR
AS ACTIVIDADES WEMIN
NAS REDES SOCIAIS

CONTACTE-NOS!
Questões e colaboração:
Sissie Theodosiou, Hellenic Open
University, DAISSy Research Group
(lead partner)
sissie.theodosiou@gmail.com

Comunicação:
ALDA – European Association for
Local Democracy
aldastrasbourg@aldaintranet.org

O projecto WEMIN foi financiado com o apoio da União Europeia
através do Fundo de Asilo, Migrações e Integração (AMIF) sob o
acordo nº 776211. Este boletim informativo reflecte apenas as opiniões
do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer
uso que possa ser feito na informação nele contida.
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