
Chameleon
Desbloquear o Potencial das Migrantes Femininas como Empresárias na Era Digital

As mulheres migrantes enfrentam muitos obstáculos no acesso à educação, formação e serviços de
criação de empresas. Muitas não são capazes de encontrar facilmente trabalho, quanto mais de
iniciar um negócio. Isto significa que, em toda a Europa, as mulheres migrantes não estão bem
representadas na paisagem económica, muitas vezes sem culpa própria. O projeto Chameleon tem
como objetivo resolver este problema.

Evolve Global Solutions Ltd, o parceiro principal do Reino Unido, recebeu uma bolsa Erasmus+ para
colaborar com parceiros de projeto de 6 países. Esta equipa irá co-desenhar e pilotar uma
abordagem à escala europeia que visa construir as aptidões e competências essenciais que as
mulheres migrantes necessitam, se quiserem defender a sua própria integração económica.  O
programa de formação consistirá em materiais de formação e numa caixa de ferramentas digital e
de meios de comunicação social acedida através de uma plataforma MOOC. Como se trata de um
projeto financiado por Erasmus+ europeu, os recursos estarão disponíveis gratuitamente por
qualquer indivíduo e organização que sinta que pode beneficiar do nosso trabalho.

Cada parceiro atuará como líder e centro no seu país e juntos lançaremos um programa de
formação em empreendedorismo social especificamente dirigido às necessidades e interesses das
mulheres migrantes. Parceiros do projeto: Portugal - StoryTellMe, Unipessoal LDA, Irlanda - Future
In Perspective Limited, Itália - Speha Fresia SC, Chipre - Center For Social Innovation Ltd, França -
Association de Gestion des Fonds Européens, Espanha - Soluciones Tecno-Profesionales Consulting.

"Acreditamos que o nosso projeto apoiará as mulheres migrantes a alcançar uma maior coesão
entre elas e as suas comunidades o que, por sua vez, reforçará a sua inclusão social e cívica. As
competências e a experiência que cada parceiro traz para o projeto são inestimáveis. E porquê o
Chameleon? Bem, primeiro em existência há mais de 100 milhões de anos, os camaleões são uma
espécie altamente especializada e têm a capacidade de mudar de cor. O camaleão representa um
período de mudanças e adaptação ao ambiente, misturando-se para criar harmonia. Encoraja a
paciência, ganhando curiosidade de perceção e desenvoltura". Afshan Baksh, chefe de projeto do
Projeto Chameleon e Diretora de Gestão da Evolve Global Solutions Ltd.

Para mais informações, para se tornar um apoiante do nosso projecto ou para se envolver, por favor
contacte:

[Teresa Valente] at [Teresa.valente@storytellme.pt]
[StoryTellMe, Unipessoal LDA, Portugal, www.storytellme.eu]

http://www.storytellme.eu

