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OS OBJETIVOS

CLUTA CONTRA A DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO AOS
MIGRANTES E/OU REFUGIADOS;

PROMOVER A COEXISTÊNCIA ENTRE A SOCIEDADE E AS
COMUNIDADES MIGRANTES E/OU DE REFUGIADOS;

EMPREENDER A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO COMO
ELEMENTO-CHAVE NA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL E
DOS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO;

FORNECER FERRAMENTAS E MÉTODOS DE E-LEARNING
À MEDIDA PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM
MIGRANTES E REFUGIADOS, A FIM DE FACILITAR A SUA
INCLUSÃO SOCIOPROFISSIONAL;

COMPREENDER E IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE
CONHECIMENTOS, ATITUDES E COMPETÊNCIAS MAIS
RELEVANTES PROCURADAS PELAS EMPRESAS E
EMPREGADORES/EMPRESAS.

PERMITIR AOS EDUCADORES E PROFISSIONAIS
ALARGAR E ADAPTAR OS SEUS CONHECIMENTOS E
DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TAIS COMO
COLABORAÇÃO, LITERACIA DIGITAL NA PROCURA DE
EMPREGO, GESTÃO DA INFORMAÇÃO, AVALIAÇÃO
DESTAS COMPETÊNCIAS,  EXPERIMENTAÇÃO E
INOVAÇÃO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E TOMADA DE
DECISÕES, TUDO O QUE CONSTITUI  UM PASSO NO
SENTIDO DE APROXIMAR O SEU PÚBLICO DO MERCADO
DE TRABALHO.

Profissionais de Formação Profissional VET
Migrantes/refugiados
Empregadores/empresas

O QUE TEMOS FEITO ATÉ AGORA

No âmbito do projeto MIGRANTECH, realizámos a nossa
primeira reunião transnacional. Devido à situação atual
relacionada com o Covid-19 e às dificuldades de viagem
de alguns parceiros, decidimos tornar este encontro
online, e continuar vários deles durante o mês de
Novembro de 2020. Durante a reunião, a AMSED fez uma
apresentação do projeto incluindo descrição, metas,
objetivos, atividades e resultados, metodologia de
trabalho, impacto, e outras questões de gestão
relevantes.

Neste momento criámos 3 questionários que nos ajudarão
a identificar as competências exigidas e procuradas pelos
empregadores no recrutamento de migrantes. Se for um
migrante, um profissional que trabalha com migrantes, ou
uma empresa ou recrutador que tenha contratado
migrantes, pedimos o seu apoio para completar os nossos
inquéritos. Este conhecimento será útil para o
desenvolvimento do projeto.

Pode encontrar os inquéritos abaixo:

O objetivo do projeto é criar uma plataforma digital que forneça ferramentas e métodos de e-learning para
migrantes, refugiados e também para os profissionais que trabalham com refugiados para apoiar a sua
aprendizagem e nível de emprego. Essa plataforma contribuirá também para a redução da discriminação
contra os refugiados. Além disso, visa a inclusão social e profissional dos refugiados. Durante este processo,
as políticas e práticas relacionadas com a inclusão dos refugiados na vida social e profissional serão
analisadas. O grupo-alvo do projeto inclui profissionais que trabalham com migrantes/refugiados,
migrantes/refugiados, empresas e empregadores.
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PARCEIROS DO PROJECTO MIGRANTECH

AMSED (Association Migration, Solidarité et Echanges pour
le Développement): AMSED tem vindo a trabalhar para o
diálogo intercultural e desenvolvimento local desde 1998
como ONG. Através de projectos internacionais, viagens de
solidariedade, intercâmbios euro-mediterrânicos, actividades
de rua e patrocínios para o emprego, AMSED apoia jovens e
idosos para melhorar a sua vida quotidiana e permite-lhes
realizar os seus sonhos. Promover o encontro de culturas
para que aprendamos uns com os outros e tomemos
consciência da nossa riqueza e do nosso potencial está no
centro dos projectos da AMSED.

Factor Social: Factor Social é uma empresa que desenvolve
projetos no contexto dos estudos psicossociais e ambientais,
caracterizada principalmente pela adaptação das teorias e
modelos da psicologia a diferentes campos de intervenção e
também pela articulação com outras áreas de estudo (tais
como Engenharia, Arquitetura, Educação, Gestão,
Comunicação, etc.) com o objetivo de criar valores
superiores para os seus clientes.

Anatolia Youth Association (AYA): A AYA é uma organização
sem fins lucrativos e não governamental na Turquia. AYA
concentra-se principalmente em questões sobre igualdade
de género, empreendedorismo de jovens e mulheres,
sensibilização de jovens sobre o seu ambiente e questões
relacionadas, ecologia, prevenção do discurso do ódio,
prevenção do ódio contra migrantes e refugiados, inclusão
de migrantes e refugiados através da organização de
projetos de mobilidade de jovens.

Familles du Monde (FAMIDO) : Familles du Monde é uma
organização sem fins lucrativos composta por famílias de
diferentes culturas e países. A FAMIDO tem uma equipa de
líderes adultos e jovens que concebem, organizam e
realizam várias atividades. FAMIDO trabalha com crianças,
jovens, famílias europeias de várias origens com um
percurso migratório limpo e único e colabora com
profissionais de várias áreas: sociólogos, psicólogos,
nutricionistas, agrónomos, educadores, artistas,
especialistas em diferentes campos de ação.


