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PROJETO MOTIVATE
Promover competências linguísticas, digitais e motivacionais
em migrantes adultos para melhorar a inclusão social e a
empregabilidade

KICK-OFF MEETING EM
LUND,SUÉCIA
Organizada por Integration for Alla

.A organização Integration För Alla acolheu entre 7 e 8 de
Novembro de 2019 a primeira reunião do projeto MOTIVATE “
Promover a motivação e as competências digitais e linguísticas em
migrantes adultos como reforço da inclusão social e da
oportunidade de emprego”.
O projeto pretende reforçar o direito das pessoas no acesso aos
serviços de que precisam, para que possam retomar percursos
formativos como forma de combater a exclusão social. Possibilita
também que adultos migrantes, refugiados e/ou requerentes de
asilo possam aumentar as suas competências básicas e aptidões
transversais, permitindo a sua participação plena na sociedade,
para que possam lidar com êxito com as transformações do
mercado de trabalho. Este projeto integra parceiros da Suécia, do
Chipre, da Itália, da Turquia, da Alemanha e de Portugal.
O projeto é financiado pela Ação-Chave 2 do Programa Erasmus+,
da Comissão Europeia, e coordenado por IFALL, com o apoio do
CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION LTD, MINE VAGANTI, FAAL
DERNEGI, KULTURE LIFE gGmbH e pela CÂMARA MUNICIPAL DE
LISBOA.
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COLABORAÇÃO EUROPEIA

A principal inovação

Parcerias estratégicas para o desenvolvimento

mentoria.

O projeto, de parceria a 2 anos, une organizações de diferentes
países, trabalhando em conjunto na partilha de boas práticas
para a criação de um modelo de desenvolvimento inovador e
eficaz que, através da cooperação, consiga superar o preconceito,
promovendo a aceitação de migrantes, a nível Europeu,
incentivando o intercâmbio de peritos de organizações ativas nas
mais diversas áreas (emprego, formação profissional, associações
da sociedade civil, migrantes e educação não formal), que
trabalham para a inclusão social e a empregabilidade de todos os
cidadãos, velhos e novos.

“Skills Angels”, são os facilitadores e
mentores de migrantes para a inclusão
social e o trabalho.
O programa de multi-mentoria permite a
integração das abordagens e das práticas
mais diversas, essenciais para melhorar o
desenvolvimento pessoal e profissional.
Durante as diferentes fases do programa
Motivate,
diferentes
mentores
confirmarão que os participantes se
desenvolvem de acordo com o plano.

do projeto é a multi-

Vão ser postos em
prática Três
Produtos
Intelectuais (IO)

A primeira reunião na Suécia, proporcionou aos parceiros um
modelo de diálogo, que será desenvolvido nas próximas etapas do
projeto, permitindo ainda o aprofundar do conhecimento entre os
parceiros envolvidos, para se poder rever as atividades e os
produtos intelectuais, distribuição de tarefas, para integrar um
plano de divulgação, para decidir a execução do logotipo e dos
canais de comunicação, para esclarecer o financiamento do
projeto, o envio de relatórios, questões de financiamento e para
apresentação da garantia de qualidade e indicadores de
execução.
Para saber mais, siga-nos em:
https://bit.ly/3483BlE
No website : motivateyourfuture.eu
Use o hashtag : #MOTIVATEyourfuture

O Primeiro IO será um curso para
profissionais, que ampliarão as suas
competências de modo a orientar pessoas
migrantes, para que possam obter
resultados práticos e medir a sua eficácia
prática.
O Segundo IO será um programa de
aprendizagem adequado para migrantes,
refugiados e/ou requerentes de asilo, para
melhorar conhecimentos linguísticos, a
empregabilidade e as competências em
TIC, reforçando as suas competências
chave e de empregabilidade.
O Terceiro IO, é um programa de
aprendizagem para Skilss Angels, ou seja,
para
os
não-educadores
(potenciais
empregados, público alvo, pessoas que “
subiram a pulso na vida”, empregados,
organizações sociais, empreendedores,
etc),
necessários
para
potenciar
o
trabalho
e
a
inserção
social
dos
migrantes.

Com estas novas
colaborações, a parceria
espera favorecer adultos
migrantes para terem
melhor emprego e
melhor inclusão social.

