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Desbloquear o Potencial das Mulheres Migrantes como Empreendedoras na Era Digital 

 
C19 e a Transformação Digital - Criação de Oportunidades e Superação de Obstáculos 

 
Novembro de 2021 marca 12 meses (a meio do caminho) do nosso projeto Chameleon Erasmus+. 
Normalmente, estes projetos reúnem fisicamente parceiros de toda a Europa que, através da 
colaboração e discussão, criam um programa de formação para apoiar os nossos objetivos. No 
entanto, como todos sabemos, a vida está um pouco alterada...talvez permanentemente. Uma 
coisa que tem ocorrido em todo o mundo é uma transformação digital a uma velocidade nunca 
imaginada. A educação, a indústria, vocês, e eu, tivemos de nos adaptar quase da noite para o dia! 
 
O nosso projeto Chameleon foi desenvolvido e submetido durante um tempo que chamaremos 
"antes", ou seja, antes do Covid-19. Nessa altura, sentimos que, com o aumento das competências 
digitais e dos meios de comunicação social, as mulheres empresárias migrantes deveriam ser 
encorajadas a abraçar estas competências para apoiar os seus esforços nos negócios ou 
empreendimentos sociais. Mal sabíamos nós que uma transformação digital acelerada estava 
prestes a irromper da forma como aconteceu, sendo o Covid-19 o catalisador. 
 
Para o projeto Camaleão, as abordagens digitais têm sido a única forma de nós (parceiros em 
Chipre, França, Irlanda, Itália, Espanha, Portugal e Reino Unido) termos sido capazes de colaborar e 
progredir nos objetivos do nosso projeto. Apesar destes obstáculos, começámos a desenvolver os 
nossos programas de formação, lançámos as bases para o nosso MOOC online e filmámos vídeos 
maravilhosos de mulheres empresárias em cada um dos nossos países. O programa de formação 
consistirá em materiais de formação e uma caixa de ferramentas digital e de meios de comunicação 
social acedida através de uma plataforma MOOC. 
 
Porque é que este projeto é importante? 
As mulheres migrantes enfrentam muitos obstáculos no acesso à educação, formação, e serviços de 
criação de empresas. Isto significa que, em toda a Europa, as mulheres migrantes não estão bem 
representadas na paisagem económica. O projeto Chameleon tem como objetivo abordar este 
problema. Uma vez que se trata de um projeto financiado por Erasmus+ europeu, os recursos 
estarão disponíveis gratuitamente e em breve pediremos voluntários para nos ajudarem a pilotar o 
nosso programa. 
 
Para mais informações, para se tornar um seguidor do nosso projeto ou para participar, por favor 
contacte-nos: 
 
TERESA VALENTE at teresa.valente@storytellme.pt 
STORYTELLME | PORTUGAL | http://storytellme.eu/ 
 
 
 

 


