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Introdução
O Resultado intelectual “Manual prático e de metodologias para a prospeção e mobilização de participantes” foi
concebido com o propósito de estabelecer a ligação entre o perfil dos participantes, a sua história e as competências
necessárias para atingir os objetivos do projeto. Foi igualmente concebido com o objetivo de demonstrar que é
possível, na procura e escolha de potenciais participantes, ter em consideração a sua informação de base,
competências e perfil como um todo; dando uma explicação da metodologia a seguir aquando do recrutamento de
participantes com base nas características descritas anteriormente. O Manual deverá também salientar as
dificuldades mais relevantes sentidas pelos parceiros durante a implementação do IO1, assim como, as metodologias
chave para o sucesso e as soluções desenvolvidas.
Deste modo, a introdução contempla as contribuições de todas as organizações envolvidas no projeto Cities by Heart
relativamente às atividades de prospeção e mobilização de participantes e/ou grupos alvo em cada país envolvido no
consorcio do projeto.
As atividades de prospeção, focam-se em como ter sucesso na procura de participantes, com enfase na identificação
de potenciais participantes de forma relevante, através da cooperação com parceiros locais (p. ex. centros sociais,
associações de apoio a migrantes, associações de apoio ao emprego, etc.) e com os parceiros do projeto já
anteriormente identificados como parceiros potenciais a ser envolvidos no projeto.
A abordagem das atividades relativas à mobilização de participantes, foram definidas de modo a: motivar os
participantes selecionados a contar as suas histórias; estimular os participantes selecionados a partilhar as suas
experiências; ultrapassar assuntos sensíveis tais como memorias dolorosas, ressentimentos, considerações políticas;
e ensinar os participantes como contar as suas histórias.
Os parceiros do consorcio Cities by Heart focar-se-ão nos seguintes grupos alvo: população de territórios
desfavorecidos; pessoas com um passado de migração e pessoas desfavorecidas; líderes de projetos Europeus que
desejem trabalhar com migrantes; professores e alunos dos grupos de trabalho alvo que trabalhem com pessoas de
áreas desfavorecidas e com migrantes; turistas internacionais; participantes Europeus dos cursos da Quarter
Mediation.
No caso não se encontre atividades relevantes na prospeção e/ou na mobilização de participantes no país do parceiro
(p. ex. não existência de atividades ou as atividades existentes não serem adaptáveis aos grupos alvo do projeto), o
parceiro deve descrever atividades desenvolvidas a nível Europeu.
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Atividades de prospeção e mobilização de participantes na Países Baixos
O grupo alvo do projeto pode ser dividido em duas partes. Por um lado, habitantes de territórios desfavorecidos,
pessoas com um historial de migração e pessoas desfavorecidas; por outro lado líderes de projetos Europeus que
desejem trabalhar com migrantes; professores e alunos dos grupos de trabalho alvo que trabalhem com pessoas de
áreas desfavorecidas e com migrantes; turistas internacionais; e participantes Europeus dos cursos europeus da
Quarter Mediation (professores, alunos e pessoas envolvidas na educação a vários níveis de toda a Europa).
Relativamente a Como envolver os grupos alvo do projeto nas atividades do mesmo, a abordagem mais eficiente
utilizada na Países Baixos é fornecer ferramentas de aprendizagem alternativas e sustentáveis à população não
abrangida por um sistema de ensino e abordagens de aprendizagem mais tradicional. Deste modo, a aptidão de
pessoas em desvantagem para participar na sociedade será melhorada e estarão melhor preparados para arranjar
emprego. Relativamente a Quando envolver os grupos alvo, métodos de ensino e aprendizagem mais criativos e
inovadores podem ser apicados sempre, em todos os níveis de educação, desde o ensino básico até à educação para
adultos e novas oportunidades de educação. Através da motivação de educandos e educadores pertencentes aos
grupos alvo do projeto (quem), e dando acesso a novos métodos de aprendizagem, estes poderão aplicar esses
métodos com pessoas/alunos em situações de desvantagem (a quem) em todas as fases do processo de
aprendizagem (p. ex. ensino e treino, aprendizagem, avaliação) como o objetivo de reduzir a lacuna existente entre
estas pessoas e o mercado de trabalho. Adicionalmente, dado as pessoas que se encontram em situação de
desvantagem socioeconómica terem poucas qualificações, particularmente na área tecnológica (p. ex. excluindo o
uso de redes sociais como Facebook, a literacia tecnológica é baixa), fornecer metodologias alternativas de educação
através de educação informal, permite estas pessoas que deixem de estar excluídas dos desenvolvimentos do século
21.
De modo a lidar com diferenças culturais e mobilizar participantes (porquê), Philippe Rosinski – uma referência em
coachig executivo, coaching de grupo e desenvolvimento de liderança global, e a primeira pessoa a ter um mestrado
certificado em coaching pela International Coach Federation – propõe os seguintes passos (como): reconhecer e
aceitar as diferenças, adaptar-se às diferenças, integrar as diferenças e alavancar essas diferenças de modo a tirar um
maior partido das mesmas (atingir a união através da diversidade).
“Através da inclusão da dimensão cultural, o coaching irá desencadear e enriquecer o potencial humano a fim de
alcançar objetivos significativos. Os profissionais interculturais estarão melhor equipados de modo a cumprir o seu
compromisso para com as diferentes visões do mundo, assim como com falhas culturais e capacitando o trabalho
entre culturas de forma bem-sucedida” (Coaching across cultures, P. Rosinski, 2003).
Na Países Baixos os primeiros sinais de maturidade do mercado de coaching começam a ser visíveis, quando
comparado com países onde o coaching ainda não se encontra numa fase inicial. A este respeito, a indústria de
coaching já ultrapassou o coaching um-a-um, passando a haver uma cultura do conceito coaching. A maior razão para
esta mudança, de acordo com Hofstede Insights, prende-se com o facto de na Países Baixos a distância entre poderes
ser pequena, sendo que as pessoas são independentes, a hierarquia é apenas uma questão de conveniência, as
pessoas têm direitos iguais, os cargos superiores (p. ex. gerentes, líderes, coaches) são acessíveis, o poder está
decentralizado e os gestores contam com a experiência dos membros das suas equipas. Além disso, a comunicação é
direta e participativa, o controle não é bem aceite e a atitude perante superiores hierárquicos é informal e é utilizado
o primeiro nome como tratamento preferencial (https://www.hofstede-insights.com/country/the-netherlands/).
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Atividades de prospeção e mobilização de participantes em França
Qualquer pessoa que avalie cuidadosamente as cidades Europeias e a sua população conclui que a imigração, que
desde sempre foi um fator de transformação urbana, é um fenómeno transnacional criando fortes ligações entre
pessoas e famílias de diferentes culturas espalhadas por diferentes territórios.
Em França, Marselha é o símbolo destas palavras. Porta de saída do Oriente, de Africa sub-Sariana e também do “novo
Mundo”, esta cidade portuária tem recebido e ainda recebe, desde a Grécia antiga e através da história, todo o tipo
de pessoas, contribuindo para a criação da sua própria identidade da qual Marselha tanto se orgulha.
De qualquer modo - e isto não se aplica apenas a Marselha – a história da migração, e como esta está interligada e
relacionada com o desenvolvimento social e económico, continua a ser uma incógnita. Num ambiente político cada
vez mais complexo, estrangeiros – ou outros que assim sejam assim considerados – são alvo de estigma: altamente
subestimados e muitas vezes considerados como os únicos culpados dos problemas sociais. Contudo, o paradoxo é
que esta população contribui para moldar e enriquecer o património tangível e intangível.
O projeto Migrantour Marseille desenvolveu a sua estratégia com base nestes aspetos, de modo a recrutar e treinar
alguns veiculadores multiculturais também denominados de “passeurs de culture". Numa abordagem participativa e
workshops participativas, os migrantes ou pessoas de diferentes ondas de migração em Marselha foram, inicialmente,
convidados a testemunhar o seu ponto de vista da cidade Foceia (Phocaean) através do seu caminho de vida e aspetos
da sua cultura (p. ex. gastronomia, comércio, festivais culturais). Consequentemente, e através destas histórias, foram
desenhados passeios interculturais baseados nos fundamentos da história de migração da cidade, lojas de comercio
geridas por estrageiros e restaurantes de toda a área a Bacia Mediterrânica.
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Atividades de prospeção e mobilização de participantes em Itália
O projeto tem por objetivo mobilizar população de bairros desfavorecidos, assim como pessoas que trabalhem na
área de apoio a populações desfavorecidas. Estimular a sua interação leva a que haja um cruzamento de culturas e
diálogo aberto entre participantes, não só entre diferentes nações, mas também entre gerações.
Relativamente à população é necessário envolvê-los e promover um sentido de responsabilidade em falta por
variadas razões: devido ao insucesso no ambiente escolar ou devido à falta de capacidades adequadas à admissão no
mercado de trabalho.
Em relação a trabalhadores e formadores, são necessárias capacidades, ferramentas e técnicas para lidar com os
grupos alvo para quais as metodologias de ensino tradicionais não foram eficazes nem foram bem-sucedidas no seu
envolvimento. É, portanto, necessário ter em mente que o coaching é uma relação processual fundada na descoberta
e desenvolvimento do potencial pessoal.
As pessoas de áreas desfavorecidas beneficiarão da consciência profissional e metodológica adquirida pelos
formadores, sentindo-se responsáveis pela sua cultura e motivados para adquirir aptidões e competências para entrar
no mercado de trabalho. Um exemplo disso são as aptidões digitais adquiridas que podem ser uteis para a criação de
um currículo online ou para uma maior adesão e participação em redes sociais de modo a criar uma rede de contactos.
As aptidões e possibilidades que serão fornecidas através das atividades de coaching são compatíveis com qualquer
grupo etário e qualquer origem, e a participação na sociedade promoverá a inclusão social.
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Atividades de prospeção e mobilização de participantes em Portugal
Existem atividades que incentivam à inovação e acrescentam valor às práticas e processos de desenvolvimento
multicultural. Uma delas é a participação ativa das comunidades multiculturais nas organizações. Desta forma, e
perante uma oferta de atividades/boas práticas/melhores práticas que abarca o intercâmbio de experiências, por
inerência obriga a disseminação e transferência de saber-fazer, como também de metodologias entre países
(acolhedor e de origem) - trata-se da mais valia da multiculturalidade, acrescentar valor às pessoas, atividades e
produtos.
Pretende-se com as atividades apresentadas, promover a proliferação de outras atividades e projetos, criadores de
dinâmicas de fundo nos territórios multiculturais, através do envolvimento efetivo dos atores locais. Com as sinergias
que daí emergem, criam-se condições favoráveis à transferência de competências individuais e/ou coletivas, à
integração dos imigrantes no mercado de trabalho, e aos processos de desenvolvimento local integrado e integral de
inclusão social.
Deste encontro de interesses, de territórios, de estratégias e de métodos para problemáticas similares em
contextualizações distintas, surgem duas práticas: a primeira, ao nível da comunicação escrita, através de um jornal,
como o ‘Re-Nascer’, com o começar de novo; através da escrita, vamos aprender algo de novo sobre onde vivemos e
sobre a língua que nos acolhe, de uma maneira mais prática; esta atividade está mais direcionada para públicos com
formação média; a segunda, através da cultura dos sabores, vamos às nossas memórias de infância, elaborar aquele
prato mais tradicional e apresentá-lo à comunidade, apresentando a respetiva cultura.
À mesa rompe-se barreiras, à mesa comunica-se de todas as formas, ou comunica-se de uma maneira mais facilitada,
servindo de mote para abrir novas portas.
Em jeito de animação, a dança – apresentação do folclore ou outro tipo de dança tradicional de determinado país e
forma de apresentação típica de uma cultura de determinada região ou país – será, igualmente, inserida na mostra
gastronómica como forma de animação.
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Atividades de prospeção e mobilização de participantes na Áustria
As iniciativas/programas desenvolvidos pelo BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining
GmbH para este projecto foram:
A “pessoa de contacto de emprego” fornece suporte aos participantes que estão à procura de emprego no seu
esforço de reintegrar o mercado de emprego, promove a sua motivação de forma abrangente, maioritariamente
através de um suporte individual ajudando-os a transpor os obstáculos à sua inserção no mercado de emprego, apoia
na preparação de documentos de candidatura profissionais e entrevistas de emprego, estabelece contactos/redes
entre o empregador e o participante. Os jovens adultos desempregados (entre os 21 e 25 anos) têm aceso a este
suporte desde Outubro de 2017 na Áustria.
#New Spirit – kompetent in den Job, focado no mesmo grupo alvo, ou seja, jovens adultos (21-25 anos) à procura de
emprego, é um projeto alternativo financiado pelo Serviço de mercado de emprego Austríaco (Arbeitsmarktservice)
baseado nas necessidades (de educação) atuais e individuais dos participantes que são avaliadas em vários “estações
de aprendizagem” aos quais os participantes se dedicam de acordo com as suas necessidades e interesses
relacionados ao sucesso da reintegração no mercado de trabalho.
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Atividades de prospeção e mobilização de participantes em Espanha
Cities by Heart é um projeto financiado pelo Erasmus+ que visa tirar, de uma cidade e dos seus bairros, o maior
partido da riqueza cultural resultado das ondas de migração que ocorreram na Europa ao longo das últimas décadas.
O Resultado intelectual 1 “Manual prático e de metodologias para a prospeção e mobilização de participantes” irá
reunir práticas para a prospeção e mobilização de migrantes e de profissionais que trabalhem com migrantes que
estejam interessados em melhorar as suas aptidões e disponíveis para criar melhores relações entre as diversas partes
interessadas nos bairros locais.
Em relação às atividades desenvolvidas pelo INFODEF, o parceiro espanhol, uma delas é direcionada para ilustrar uma
atividade mobilizadora e envolvente, enquanto a outra reúne uma atividade original com o objetivo de melhorar as
aptidões de colaboração e comunicação dos participantes.
Relativamente à atividade de mobilização e envolvimento, INFODEF escolheu uma atividade desenvolvida por uma
entidade local que assegura as necessidades básicas de grupos desfavorecidos, tais como refeições ou companhia
durante as tardes de fim-de-semana. Esta atividade que começa com a pesquisa dos participantes oferecer também
formação básica ou adicional em aptidões digitais, a fim de melhorar as chances de emprego.
Na atividade de colaboração e comunicação, a INFODEF selecionou uma atividade do projeto PIONEERS, na qual
grupos desfavorecidos de bairros vulneráveis são solicitados a persuadir alguém através de uma mensagem de um
minuto. Essa atividade tem um duplo objetivo: em primeiro lugar, os participantes são incentivados a criar uma
mensagem curta e coerente e, em segundo lugar, a persuadir e a ouvir os seus colegas a fim de decidirem se foram
convencidos pela ideia de outra pessoa.
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I. As melhores praticas de coaching e metodologias remobilização
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I.1 Quarter Mediation (Países Baixos)
Música, arte e criatividade
Melhores praticas de coaching e metodologias e ou atividades de remobilização

Nome da organização do parceiro
País

Quarter Mediation
Países Baixos
Colaboração, comunicação, saber priorizar, trabalho de
equipa, gestão de tempo
Competências de comunicação e interpessoais;
Competências
resolução de problemas; pensamento crítico;
para a vida
assertividade; habilidade para lidar com problemas
Competências
Comunicar, ouvir, atitude positiva, assertividade,
interpessoais
assumir responsabilidades, sentido de humor
Professores e alunos que trabalhem com pessoas de áreas desfavorecidas,
pessoas com baixo nível sociocultural e migrantes
Organizacional

Competências e aptidões

Grupo Alvo
Tipo de atividade

Atividades práticas interdisciplinares

Duração da atividade
Número de participantes

1 hora
21
5 a 10 metros de papel de cenário; pinceis; cores; frascos de cores; uma
Materiais /dispositivos necessários
coletânea de diferentes tipos de música; um computador
Descrição resumida da atividade de melhor prática
A atividade começa com a preparação (pelo professor) da área de trabalho e continua com uma pequena aula dada
pelo professor sobre a importância das cores e da música nas nossas vidas. Após a explicação das regras e descrição
do tópico principal, os participantes adultos escolhem um lugar junto de um pote de cor e começam a pintar inspirados
pela música. Sempre que a música muda, os participantes devem pegar na sua cor e pincel e mover-se um passo para
a direita continuando a pintar o desenho iniciado pelos seus colegas. A atividade termina quando o papel está
totalmente preenchido e colorido.
Resultados
5 a 10 metros de uma pintura de grupo sobre um dado tópico
A música e a arte podem ser línguas comuns para alunos com diferentes bases socioculturais.
Deste modo, os estudantes relacionam-se de igual modo com a atividade de aprendizagem, são
tratados de igual modo pelos professores/ formadores, têm acesso o mesmo tipo de meios de
Feedback
aprendizagem e a tarefa proposta não é dificultada por diferenças linguísticas, emocionais, sociais
participantes
ou por dificuldades cognitivas. No fim da atividade, os alunos sentem uma verdadeira sensação
de satisfação em relação aos resultados obtidos, que passam a ser parte comum da turma
(equipa), para a qual todos contribuíram de maneira diferente. Adicionalmente, a música
escolhida e o uso de cores permite obter um ambiente relaxado que estimula a criatividade.
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I.2 Sud Concept (França)
Workshop em História de vida participativa
Melhores praticas de coaching e metodologias e ou atividades de remobilização

Nome da organização do parceiro
País

Grupo Alvo

Marco Polo EA / Migratour Marseille
França
Organizacional
Colaboração, comunicação, trabalho de equipa
Competências
Competências interpessoais e de comunicação,
para a vida
assertividade (confiança)
Competências
Comunicar, ouvir, atitude positiva, assertividade,
interpessoais
sentido de humor
Migrantes adultos ou pessoas estrangeiras

Tipo de atividade

Construir histórias de vida através da cidade ou bairros

Competências e aptidões

Duração da atividade
3 dias: 2 dias no interior e 1 dias em campo (exterior)
Número de participantes
10
Materiais /dispositivos necessários
Quadro, post-it, lápis, mapa da cidade
Descrição resumida da atividade de melhor prática
Primeiro dia: Após uma breve introdução todos os participantes se reúnem à volta de uma mesa de modo a que todos
se possam ver. É disposto um mapa da cidade, no quadro. Cada participante apresenta-se e explica as razões que o
levaram a participar na workshop.
Cada participante deverá escrever alguns post-it, relativamente à cidade ou bairro:
• O sítio favorito;
• Uma anedota que goste;
• Um objeto ou algo imaterial que o represente.
Posteriormente os participantes apresentam as suas notas aos restantes participantes e colam-nas no mapa
construindo deste modo gradualmente as histórias de vida.
Segundo dia: Os participantes são convidados a visitar os diferentes locais onde se passam as histórias contadas. Os
caminhos de vida são explorados e complementados no local por vários detalhes como monumentos, cafés, praças,
personagens locais.
Terceiro dia: O último dia é dedicado à história da migração. Cada participante completa a sua história de vida, que
pode ser aperfeiçoada por características históricas de migração ou da cidade.
Resultados

Feedback
participantes
Mais
informações:

Sensibilização sobre a história da sua cidade e/ou bairro
Conhecimento da história das pessoas da cidade e/ou do bairro
Conhecimento da história da migração (diferentes ondas de migração)
Os participantes estão dispostos a ir mais além e compartilhar os seus conhecimentos sobre a
cidade e/ou bairro, bem como sobre migração e apresentam bairros de migração específicos
http://www.mygrantour.org/fr/migrantour-marseille/
https://www.facebook.com/migrantourmarseille/
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I.3 IDP Sas di Giancarlo Costantino (Itália)
Bem-vindos ao Café do Mundo!
Melhores praticas de coaching e metodologias e ou atividades de remobilização

Nome da organização do parceiro
País

Grupo Alvo

IDP SAS di Giancarlo Costantino
Itália
Organizacional
Colaboração, comunicação, trabalho de equipa
Competências
Competências interpessoais e de comunicação,
para a vida
pensamento crítico, assertividade (confiança)
Competências
Comunicar, ouvir, atitude positiva, assertividade,
interpessoais
sentido de humor
Professores e formadores

Tipo de atividade

Troca de ideias, debate, discussão

Competências e aptidões

Duração da atividade
3 horas
Número de participantes
12
Materiais /dispositivos necessários
Cadeiras, mesas quadradas ou redondas, papel, canetas
Descrição resumida da atividade de melhor prática
O objetivo do Café do Mundo é iniciar uma conversa informal a fim de mobilizar de forma criativa os pensamentos,
originar aprendizagens e partilha de conhecimentos. Com o intuito de estimular a discussão pode ser proposta uma
pergunta, ou uma série de estímulos colocados numa sucessão temporal, de modo a proporcionar uma ampla
exploração de tópicos. É criado um ambiente intimista através de mesas redondas adaptadas a 4 a 6 pessoas. As
mesas estão equipadas com material de escrita, desenho, ou outro material que permita anotar ideias. Os
participantes discutem os tópicos em pequenos grupos, sentados à volta de diversas mesas, durante seções
consecutivas. A cada 20 a 30 minutos os participantes alternam entre mesas formando novos grupos. Em cada mesa
fica um moderador que solicita a intervenção de todos os participantes, regista a discussão e efetua um sumário da
discussão ao próximo grupo. O processo termina com uma seção plenária onde os comentários individuais dos
participantes são adicionados ao resumo efetuado pelos moderadores.
Resultados
Papéis e desenhos com notas das ideias dos participantes (um grupo de folhas por tabela)
Graças ao Café do Mundo, os participantes podem partilhar conhecimentos, mas, acima de
tudo, desenvolver ideias inovadoras conhecendo outras pessoas.
Feedback
Assim, o processo de diálogo é estendido a números grupos de pessoas. Além disso, além da
participantes
troca de ideias, permite aprofundar as relações que ocorrem num ambiente informal, como
se estivessem num café.
Mais informações:
http://www.theworldcafe.com/
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I.4 Associacao para a Educacao e Valorizacao da regiao de Aveiro (Portugal)
ReNascer
Melhores praticas de coaching e metodologias e ou atividades de remobilização

Nome da organização do parceiro
País

AEVA
Portugal
Colaboração, comunicação, saber priorizar, trabalho
de equipa, gestão de tempo
Competências interpessoais e de comunicação,
Competências
resolução de problemas, pensamento crítico,
para a vida
assertividade (confiança), capacidade de lidar com
problemas
Comunicar, ouvir, atitude positiva, assertividade,
Competências
gestão de conflitos, assumir responsabilidades,
interpessoais
sentido de humor
Adultos imigrantes desempregados
Organizacional

Competências e aptidões

Grupo Alvo
Tipo de atividade

Entrega em mãos na comunidade local e porta-a-porta. Renascer da
profissão de “Jornaleiro”, distribuindo jornais com apoio de um saco a pé
e/ou de bicicleta

Duração da atividade
6 meses a 1 ano, ou o necessário para comunidades de tamanho médio
Número de participantes
4 equipas formadas por 2 pessoas
Materiais /dispositivos necessários
Computador e Câmara
Descrição resumida da atividade de melhor prática
1. Se possível estabelecer uma parceria com um jornal local, desde a impressão à logística. Se não, organizar os
participantes de modo a tornar possível a edição de um jornal, recorrendo ao material necessário para tal –
computador, internet e papel para imprimir
2. Distribuir trabalho em equipas por temas e atividades, (por ex. ‘Portugal visto aos olhos de um migrante’,
Apresentação de notícias nas duas línguas, país de acolhimento e país de origem: semelhanças e diferenças):
1ª Equipa: responsável por escrever as notícias informativas de interesse multicultural
2ª Equipa: responsável por escrever curiosidades multicultural
3ª Equipa: responsável por escrever tópicos específicos
4ª Equipa: responsável pela distribuição do jornal na comunidade local porta-a-porta ou via email através de listas de
emails facultadas pelos grupos de interesse
3. As noticias mais importantes ou com maior expressividade serão impressas na capa e contracapa do jornal.
Uma maior e melhor integração na comunidade, pretende-se um maior entrosamento com a
comunidade local, na partilha de notícias/experiências e na entrega do jornal. O modo de
Resultados
entrega é determinante, o objetivo é reavivar algumas memórias e trazer ao presente aquele
velho hábito de receber o jornal na mão ou em casa, pelo “Jornaleiro”. A memória de infância
trazida pelo migrante e a notícia serve de alavanca à integração.
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I.5 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Áustria)
Betriebskontakter - “Pessoa de contacto de emprego” no Projeto ‘Blickpunkt
Ausbildung‘Melhores praticas de coaching e metodologias e ou atividades de remobilização

https://pixabay.com/de/illustrations/mann-frau-fragezeichen-probleme-2814937/

Grupo Alvo

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining
GmbH
Áustria
Colaboração, comunicação, saber priorizar, gestão de
Organizacional
tempo
Competências interpessoais e de comunicação,
Aptidões para a
resolução de problemas, pensamento crítico,
vida
assertividade (confiança), capacidade de lidar com
problemas
Comunicar, ouvir, atitude positiva, assertividade,
Aptidões
gestão de conflitos, assumir responsabilidades,
interpessoais
sentido de humor
Jovens adultos à procura de emprego (21-25 anos)

Tipo de atividade

Coaching individual

Nome da organização do parceiro
País

Competências e aptidões

Duração da atividade
Número de participantes

Variável, em média 1 hora por semana
Desde Outubro de 2017: mais de 1.600
Sala de reuniões para duas pessoas, computador com ligação à internet,
Materiais /dispositivos necessários
impressora
Descrição resumida da atividade de melhor prática
A “Pessoa de contacto de emprego” apoia participantes à procura de emprego no seu esforço de se reintegrar no
mercado de trabalho motivando-os de forma abrangente. Ele/a dá apoio individual abrangente para lidar com
obstáculos que possam surgir na preparação de documentos profissionais e entrevistas de emprego, no
estabelecimento de contactos / rede de contactos entre as empresas e participantes. Ele/a é visto pelos participantes
como um “coaching pessoal” que pessoalmente os supervisiona e apoia na sua procura de emprego e atua como
intermediário entre os participantes à procura de emprego e as empresas que querem contratar numa respetiva
área. A pessoa de contacto na empresa tem uma larga rede de contactos em variadas indústrias e empregadores que
é constantemente alargada.
Resultados
Os participantes são apoiados na reintegração no mercado de trabalho numa perspetiva de
orientação para as necessidades e de forma individual. As aspirações de carreira são
esclarecidas/verificadas relativamente às possibilidades de realização e um plano de carreira
concreto é desenvolvido. Os participantes são ativamente na sua procura de emprego –
procurar vagas, preparar documentos de candidatura, preparação para entrevistas de
emprego/ análise de entrevistas de emprego, aceitação dos obstáculos encontrados, etc. A
autoestima dos participantes melhora, tornando-os mais confiantes nas entrevistas de
emprego
Os participantes percecionam o suporte que lhes é dado como uma medida valiosa que os
Feedback
motiva nos seus esforços de reintegração. Através destas medidas, a probabilidade de
participantes
encontrarem um emprego na área desejada aumenta significativamente.
Mais informações:
http://www.best.at/gefoerderte-personalentwicklung/blickpunkt-ausbildung
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I.6 Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion (Espanha)
Elevator Pitch
Melhores praticas de coaching e metodologias e ou atividades de remobilização

Nome da organização do parceiro

Instituto para el Fomento del Desarrollo y la formación (INFODEF)

País

Espanha
Organizacional

Competências e aptidões

Competências
para a vida
Competências
interpessoais

Comunicação, saber priorizar, gestão de tempo
Competências interpessoais e de comunicação,
resolução de problemas, assertividade (confiança),
capacidade de lidar com problemas
Comunicar, ouvir, atitude positiva, assertividade

Grupo Alvo

Pessoas com um passado de migração; pessoas desfavorecidas; professores
e formadores que trabalhem com pessoas de áreas desfavorecidas e com
migrantes

Tipo de atividade

Sessões de Coaching: Atividades de comunicação e colaboração

Duração da atividade
Número de participantes

90 minutos
Não definido, recomendado até 15 participantes
Equipamentos eletrónicos com ligação à internet, cronómetro, material de
Materiais /dispositivos necessários
escrita, papel
Descrição resumida da atividade de melhor prática
É explicado, inicialmente, o conceito de “elevator pitch”, tendo um minuto (tempo de duração de um elevator pitch) para
persuadir alguém e decidir que mensagem querem transmitir. Posteriormente, são dadas as palavras-chave que deverão
ser usadas durante a construção da apresentação a efetuar: sobre o que vão falar (sobre os próprios/ problemas da
sociedade); quem é o grupo-alvo; limite de tempo; estrutura; importância do tema (p. ex. necessidade de resolução de
um problema); como pode ser usado e o que o torna único.
Posteriormente, usando um cronómetro, os estudantes iniciam a sua apresentação oral ou escrita durante um período
de um minuto, com base nas palavras-chave definidas. Após desenvolverem a sua apresentação, têm de a expor a pelo
menos outros 5 estudantes (tempo: 40 a 50 minutos). Finalmente, os estudantes efetuam a sua apresentação à turma.
Pode ser útil filmar estas apresentações e solicitar aos estudantes que analisem as filmagens e posteriormente indiquem
o que pode ser melhorado na sua apresentação.
Feedback
participantes

Criar de um argumento persuasivo que desperte curiosidade e interesse sobre o assunto no
ouvinte; melhorar a autoestima; ganhar experiência na introdução de um assunto no ambiente
de trabalho

Mais informações:

http://infodef.es/project/pioneers
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II. Exemplos de Boas Práticas em atividades de prospeção, seleção,
motivação e/ou mobilização de participantes
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II.1 Quarter Mediation (Países Baixos)
Mistérios do Pântano
Exemplos de Boas Práticas de atividades para encontrar, selecionar, motivar e/ou mobilizar
participantes
Países Baixos
Museu Drents em colaboração com Quarter Mediation
Entidade publica cultural
Inglês
Mistérios do Pântano
Professores e formadores que trabalhem com adultos desempregados,
Audiência alvo
pessoas com incapacidades, migrantes, seniores, jovens, mulheres
Motivar e mobilizar as pessoas envolvidas na educação de adultos
Objetivos
desfavorecidos
Métodos usados para desenvolver e/ou
Aprendizagem experimental; interpretação, ao vivo, de um papel; e
aplicar a atividade
métodos de aprendizagem não formal
Avaliação prática
Para aprendizagem e como aprendizagem
Competências 2020 de acordo
Resolução complexa de problemas, pensamento crítico, criatividade,
com o Fórum Económico
coordenação com outros, inteligência emocional, tomada de decisão,
Mundial
negociação, flexibilidade cognitiva
pensamento crítico, criatividade, colaboração, comunicação, literacia
Aptidões século 21
tecnológica, flexibilidade, liderança, iniciativa, aptidões sociais
Competências chave Europeias
Comunicação em línguas estrangeiras, competências sociais e cívicas,
para Formação contínua
sentido de iniciativa e empreendedorismo, consciência e expressão cultural
O programa educacional começa com uma narrativa com objetivo de introduzir os participantes
adultos na atmosfera vivida há 2000 anos.
A atividade educacional tem uma forte componente tecnológica introduzindo os participantes na
atmosfera de uma vila Holandesa de há 2000 anos e motivando-os a descobrir os mistérios do
pântano. Neste sentido, após a introdução, o orientador aloca cada participante a diferentes
profissões de há 2000 anos, existentes na área que agora denominamos de Países Baixos, tais
Visão geral das boas
como: fazedor de fogo, coletor, pastor, etc.
práticas
O grupo, que agora representa os aldeões de uma vila antiga, tem de sobreviver às quatro estações
do ano, resolvendo diversos problemas relacionados com cada uma das estações, tomando
decisões, tendo iniciativas, falando sobre os riscos e pensando fora da caixa. Durante a atividade
prática, os participantes experienciam, de um modo não formal, a descoberta passo-a-passo dos
mistérios do pântano, mistérios tão aterradores capazes de afugentar os experientes combatentes
do Império Romano.
A atividade permite aos participantes compreender o que realmente querem, assim como,
descobrir a motivação e a estratégia necessárias para a vida. Além disso, o programa educacional
Resultados
contribui para a tomada de consciência do papel a desempenhar em diferentes profissões através
“de uma viagem até 2000 anos atrás” e melhora as competências interpessoais e sociais dos
participantes, assim como a sua autoestima.

Competências e
aptidões alvo

País
Nome de quem fornece as boas práticas
Tipologia de quem fornece as boas práticas
Língua original
Título na língua original
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II.2 Sud Concept (França)
Atelier participativo: Valorização de bairros populares
Exemplos de Boas Práticas de atividades para encontrar, selecionar, motivar e/ou mobilizar
participantes

Competências e
aptidões alvo

País
Nome de quem fornece as boas
práticas
Tipologia de quem fornece as boas
práticas
Língua original
Título na língua original
Audiência alvo
Objetivos
Métodos usados para desenvolver
e/ou aplicar a atividade
Avaliação prática
Competências 2020 de
acordo com o Fórum
Económico Mundial
Aptidões século 21

França
Hotel du Nord / Mille Pates
Cooperativa social de interesse colectivo / Associação 1901
Francês
Ateliers participatifs de valorisation des quartiers
Adultos de bairros com elevadas taxas de migrantes
Participação num projeto de valorização local de bairros com herança intangível
Trabalho/ atelier de campo
Collective learning
Criatividade, gestão de pessoal, coordenação com outros, inteligência
emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação para o serviço
Pensamento crítico; criatividade; colaboração, comunicação, informação,
iniciativa, produtividade, competências sociais
Comunicação na língua mãe, aprender a estudar, competências sociais e cívicas,
sentido de iniciativa e empreendedorismo, consciência e expressão cultural

Competências chave
Europeias para Formação
contínua
É oferecido, a habitantes de um bairro geralmente com uma alta concentração de pessoas de
origem estrangeira, a exploração do mesmo (grupos de 10 a 15 pessoas no máximo).
A comunicação é feita com parceiros locais como centros sociais ou associações, a fim de
apresentar o workshop: participações e exibições orais
Visão geral das boas
É organizada uma primeira reunião (de meio dia) nas instalações dos parceiros locais. Os
práticas
participantes são convidados a partilhar a sua opinião sobre os seus bairros: O que gostam? O que
não gostam? Uma história que conheçam relacionada com o bairro.
Depois, uma visita exploratória é organizada com o grupo e com outras pessoas externas que
queiram conhecer o bairro e a sua população.
Consequentemente, esta visita pode originar a criação de percursos históricos.
Abertura dos bairros, superar problemas locais, valorizar o território através da herança intangível
Resultados
de lugares e habitantes.
Mais informações:
https://www.hoteldunord.coop/
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II.3 IDP Sas di Giancarlo Costantino (Itália)
Intercâmbio linguístico – Nos braços do Mediterrâneo: Além dos pilares de Hércules
Exemplos de Boas Práticas de atividades para encontrar, selecionar, motivar e/ou mobilizar
participantes
País
Nome de quem fornece as boas
práticas
Tipologia de quem fornece as boas
práticas
Língua original
Título na língua original
Audiência alvo
Objetivos

Competências e
aptidões alvo

Métodos usados para desenvolver
e/ou aplicar a atividade
Avaliação prática
Competências 2020 de
acordo com o Fórum
Económico Mundial
Aptidões século 21

Itália
Crescere Insieme
Cooperativa social
Italiano
In braccio al Mediterraneo: oltre le Colonne d’Ercole
Migrantes, trabalhadores de cooperativas sociais, população
Partilhar e explorar e a coexistência entre migrantes e nativos nas mesmas ruas
e praças, promover a intercultura e inclusão social
Aprendizagem experimental, troca linguística
Para ensino: autoavaliação
Criatividade, coordenação com outros, inteligência emocional
Pensamento crítico; criatividade; colaboração, comunicação, competências
sociais

Competências chave
Comunicação na língua mãe, comunicação numa língua estrangeira,
Europeias para Formação
competências sociais e cívicas, consciência e expressão cultural
contínua
A sessão de intercâmbio começa adicionando à t-shirt de cada participante um autocolante que
indica a língua que fala (p. ex. Inglês, francês, italiano). Os participantes circulam pela sala, ou
sentam-se, e começam livremente uma conversa com frases simples como “como te chamas?”
“de onde és?”. Vão gradualmente aprofundando o conhecimento tanto a nível pessoal (caso haja
à vontade) como sobre o país de origem ou como foram viver para aquele bairro/cidade.
Visão geral das boas
O ciclo de reuniões é dividido em 5 eventos, cada um dedicado a uma nacionalidade:
práticas
• Primeira reunião: noite dedicada à Gâmbia;
• Segunda reunião: noite dedicada ao Senegal;
• Terceira reunião: noite dedicada à Costa do Marfim;
• Quarta reunião: noite dedicada à Nigéria;
• Quinta reunião: noite dedicada ao Bangladeche.
Os participantes aprendem a história dos imigrantes que vivem no seu bairro/cidade, assim como
os imigrantes conhecem pessoas que vivem no mesmo sítio que eles. Isto permite a quebra de
barreiras e o conhecimento interpessoal. Adicionalmente, os participantes têm a oportunidade de
falar uma língua estrangeira com um falante nativo. Embora vivam no mesmo bairro /cidade, os
Resultados
imigrantes normalmente não entram em contacto com a população local, assim como a população
nativa de um dado bairro ou cidade se sente relutante em conhecer os imigrantes que vivem no
seu bairro ou cidade. Esta é uma oportunidade para integração e desenvolvimento de
competências sociais.
Mais informações:
https://www.coopcrescereinsieme.org/tandem-linguistico-incontriamo-migranti-loro-paesi/
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II.4 Associação para a Educação e Valorização da região de Aveiro (Portugal)
“Memórias com sabor”
Exemplos de Boas Práticas de atividades para encontrar, selecionar, motivar e/ou mobilizar
participantes
País
Nome de quem fornece as boas
práticas
Tipologia de quem fornece as boas
práticas
Língua original
Título na língua original
Audiência alvo
Objetivos
Métodos usados para desenvolver
e/ou aplicar a atividade
Avaliação prática
Competências 2020 de
acordo com o Fórum
Económico Mundial

Portugal
AEVA
Associação sem fins lucrativos
Português
Sabores com Memória
Adultos migrantes de territórios desfavorecidos, com formação académica e
social baixa
Integração de pessoas através da gastronomia
Cozinha, ingredientes para confeção, desde a carne ao peixe, temperos do
azeite ao alho, especiarias….

Competências e
aptidões alvo

Resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoal,
coordenação com outros, inteligência emocional, julgamento e tomada de
decisão, orientação para o serviço, negociação, flexibilidade cognitiva
Pensamento crítico; criatividade; colaboração, comunicação, flexibilidade,
Aptidões século 21
liderança, iniciativa, produtividade, competências sociais
Competências chave
Comunicação na língua nativa e numa língua estrangeira; competências sociais
Europeias para Formação
e cívicas, sentido de iniciativa e empreendedorismo, expressão e consciência
contínua
cultural
O grupo consiste em 6 a 8 participantes, mas a atividade pode ser adaptada a um qualquer grupo de
pessoas desde que haja espaço para desenvolver a atividade.
São necessários formadores com formação em coaching e cozinha para orientar, ensinar, ajudar e
executar pratos tradicionais e multiculturais:
- Apresentação da gastronomia do país de origem com a execução de um prato de comida tradicional;
algo simples, uma sopa, uma entrada, que seja simples de confecionar, mas que os transporte para as
memórias de infância
- Aprender a confecionar um prato tradicional do país acolhedor. Os formadores ensinam a confecionar
um prato local, p. ex., em Portugal, o bacalhau cozido com batatas e couves é um prato simples de
confecionar e que nos caracteriza
- Confecionar um prato multicultural, um misto de pratos tradicionais de ambos os países.
Visão geral das
Neste ponto, pelo facto de já viverem há algum tempo no país de acolhimento, os participantes já
boas práticas
conhecem alguns pratos típicos ou diferentes dos seus; assim, e também pelo facto de já terem
realizado anteriormente dois pratos, pretende-se o estabelecimento de um maior entrosamento entre
todos, e um maior conhecimento da gastronomia do país de acolhimento. O objetivo é criar um prato
que seja a junção dos dois países, um prato de fusão, p. ex., pensar numa maneira diferente de cozinhar
bacalhau, que serve de alavanca para, entre outros, demonstrar o seu saber fazer. Este ponto fulcral, é
como uma base de sustentabilidade no processo de integração.
Este exercício é algo exemplificativo, que se pode estender a outras áreas profissionais com o objetivo
de evidenciar a importância da cultura de cada país através da gastronomia, no desenvolvimento de
uma atividade de saberes e sabores onde se apresenta a cultura e a gastronomia à comunidade
acolhedora. No final da atividade, desenvolve-se uma mostra gastronómica, à comunidade do país de
acolhimento, servindo como uma ponte para uma melhor e maior integração.
Aceitação da disseminação da multiculturalidade através da alimentação / gastronomia para ingresso
noutras ações futuras, onde os migrantes serão os “formadores”.
Resultados
A conjugação da gastronomia dos países rompe com as barreiras linguísticas, com as culturas e as
religiões. Todos se sentam a mesa, sendo uma alavanca para a aprendizagem da língua, entrosamento
com a comunidade local e a abertura de portas à comunidade migrante.
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II.5 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Áustria)
#Novo Espirito – competente no trabalho
Exemplos de Boas Práticas de atividades para encontrar, selecionar, motivar e/ou mobilizar
participantes
País
Nome de quem fornece as boas
práticas
Tipologia de quem fornece as boas
práticas
Língua original
Título na língua original
Audiência alvo

Áustria
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Educação de adultos

Competências e
aptidões alvo

Alemão
#New Spirit – kompetent in den Job
Jovens adultos à procura de emprego (21-25 anos)
Ensino orientado e desenvolvimento de várias capacidades digitais; conteúdo
tecnológico e metodologias orientadas para as soluções, fornecendo aos
Objetivos
participantes várias ferramentas desenvolvidas para satisfazer as necessidades
individualmente a fim de atingirem o sucesso na reintegração no mercado de
trabalho.
As necessidades (de ensino) atuais e individuais dos participantes são foco de
atenção: os participantes não aprendem ou trabalham em salas de aula
Métodos usados para desenvolver
tradicionais, mas encontram várias oportunidades de aprendizagem (p. ex.
e/ou aplicar a atividade
bases de estudo) às quais se dedicam de acordo com os seus interesses e
necessidades.
Avaliação prática
Questionário de perguntas e de satisfação no fim do curso
Competências 2020 de
Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, trabalho
acordo com o Fórum
de equipa, inteligência emocional, tomada de decisão, orientação para o
Económico Mundial
serviço, aptidões de negociação, flexibilidade cognitiva
Pensamento crítico; criatividade; colaboração, comunicação, literacia em
Aptidões século 21
informação/ media/ tecnologia, , liderança, iniciativa
Comunicação na língua nativa e numa língua estrangeira; competências em
Competências chave
matemática, em digital, assim como competências básicas em ciências e
Europeias para Formação
tecnologia, competências sociais e cívicas, sentido de iniciativa e
contínua
empreendedorismo, expressão e consciência cultural
Os tópicos que serão trabalhados são apresentados no início de cada semana, a cada dia do curso,
as diferentes ofertas integradas de aprendizagem são explicadas aos participantes de modo a que
estes possam decidir que estação escolher. Nas estações (de aprendizagem), estes encontrarão
preparados conjuntos de tarefas nas quais podem trabalhar individualmente, em intercâmbio ou
Visão geral das boas
em pequenos grupos, dependendo da tarefa. O formador apoia os participantes fornecendo
práticas
assistência e sugestões (de aprendizagem).
Estudar/exercitar proporciona uma abrangente experiência de trabalho independente e um
rápido sentido de conquista, tendo em consideração várias necessidades de aprendizagem e
exercícios dos participantes e permitindo o melhoramento de várias competências.
Diferentes estações (de aprendizagem) proporcionam uma nova e inovadora abordagem ao
ensino, permitindo o trabalho contínuo nas competências (parciais) onde ainda existem défices
Resultados
/fraquezas ou um especial interesse. Esta abordagem evita experiências e atitudes negativas em
relação à aprendizagem, ajuda a motivar e evoluir em direção a uma vontade/alegria de estudar.
Todos os participantes aprendem o que “precisam”.
Mais informação:
http://www.best.at/gefoerderte-personalentwicklung/new-spirit---kompetent-in-den-job
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II.6 Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion (Espanha)
Calor e Café
Exemplos de Boas Práticas de atividades para encontrar, selecionar, motivar e/ou mobilizar
participantes
País
Nome de quem fornece as boas
práticas
Tipologia de quem fornece as boas
práticas
Língua original
Título na língua original
Audiência alvo
Objetivos

Competências e
aptidões alvo

Métodos usados para desenvolver
e/ou aplicar a atividade
Avaliação prática
Competências 2020 de
acordo com o Fórum
Económico Mundial
Aptidões século 21

Espanha
Red Íncola
Fundação
Espanhol
Calor y Café
Migrantes
Trabalhar na integração da comunidade migrante.
Proporcionar um ambiente seguro para partilhar experiências.
Providenciar formação e competências digitais e sociais.
A metodologia aplicada nesta atividade é maioritariamente coaching
emocional, assim como trabalho de equipa e ensino prático.
Avaliação formativa
Coordenação com outros, inteligência emocional, orientação para o serviço
Colaboração, comunicação, literacia
flexibilidade competências sociais

informativa/

media/

tecnologia,

Competências chave
Comunicação na língua maternal, comunicação numa língua estrangeira,
Europeias para Formação
competências sociais e cívicas, expressão e consciência cultural
contínua
Inicialmente os participantes são selecionados pela Red Íncola através de pesquisa de
participantes de outras atividades da fundação. Ao mesmo tempo, a Red Íncola propões a
atividade “Calor e Café” durante as atividades de suporte aos sem-abrigo efetuadas pela fundação.
Posteriormente, após terem sido mobilizados participantes para a atividade, as instalações da
Red Íncola são abertas para que possam decorrer as atividades de sexta a Domingo, por um
Visão geral das boas
período de 3 horas durante a tarde. Durante esse tempo, é oferecido aos migrantes um espaço
práticas
seguro onde estes podem partilhar as suas experiências, onde têm acesso a computadores e
internet, assim como a um lanche.
Usando o pretexto de acesso a computadores e partilha de tempo, os funcionários da Red Íncola
trabalham de modo a ir de encontro ao objetivo da Fundação “combater a exclusão” através de
formação na área digital, assim como formação em competências emocionais.
Resultados
Mobilizar e motivar participantes
Mais informação:
https://redincola.org/identidad-5/
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Anexo 1: Lista dos parceiros nos Países Baixos
Nome da organização

Cidade e País da
organização

Tipo de organização
(pública/privada)

Área de atividade da
organização

Drents Archief

Assen, Países Baixos

Pública

Educação, cultura e
turismo

Drents Museum

Assen, Países Baixos

Pública

Educação, cultura e
turismo

Pública

Educação e formação,
incluindo a integração de
migrantes

Privada

Serviços comunitários,
sociais e de educação
não formal para a
integração de migrantes

Drenthe College

Stichting „De Wachter“

Assen, Países Baixos

Zuidlaren, Países Baixos

As organizações acima mencionadas estão associadas tanto a atividades turísticas como educacionais e os seus
grupos-alvo incluem migrantes e pessoas de contextos desfavorecidos, bem como líderes de projetos europeus
que querem trabalhar com migrantes e professores e, ainda, formadores que trabalham com pessoas de áreas
desfavorecidas e/ou com origem migrante.
A organização Quarter Mediation cooperou com as organizações Drents Archief, Drents Museum, Drenthe
College, Stichting "De Wachter" em diversas iniciativas destinadas a encontrar, identificar e selecionar potenciais
participantes com percursos interessantes, bem como para motivar e mobilizar os participantes selecionados
com origem migrante a partilhar as suas histórias.
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Anexo 2: Lista dos parceiros em França
Nome da
organização

Cidade e País da
organização

Tipo de organização
(pública/privada)

Hôtel du Nord

França - Marselha

Privada - Empresa

Migrantour Marseille

França - Marselha

Privada -associação

CIERES

França - Marselha

Privada -associação

CIMADE

França - Marselha

Privada -associação

Área de atividade da organização

Turismo local, cultura e
desenvolvimento local

Turismo Urbano Sustentável

Formação, Integração social

Defesa dos direitos dos migrantes

Quisemos associar organizações especializadas em turismo urbano e organizações de formação e integração
social para a inserção de pessoas desfavorecidas e vulneráveis, incluindo migrantes.
De forma a cumprir os objetivos do projeto, escolhemos colaborar com organizações profissionais especializadas
na valorização do património tangível e intangível dos espaços urbanos, através do turismo, nomeadamente a
história das migrações.
Assim, escolhemos a cooperativa Hôtel Du Nord, que tem muita experiência na capacitação de habitantes para
a valorização do seu património, através da organização de passeios a pé pela cidade, bem como a associação
Migrantour, especializada em história das migrações. Também, escolhemos organizações que prestam serviços
de apoio aos migrantes sob a forma de formação, nos procedimentos administrativos e na defesa dos seus
direitos.
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Anexo 3: Lista dos parceiros em Itália

Nome da organização

Cidade e País da
organização

Tipo de organização
(pública/privada)

Área de atividade da
organização

Demostene Centro Studi

Brindisi, Itália

ONG Privada

Desenvolvimento local,
integração social

Comune di Pescara

Pescara, Itália

Autoridade Regional

Autoridade Regional

Fondazione Genti
d’Abruzzo

Pescara, Itália

Pública

Património cultural e
integração social

EPIC

Pescara, Itália

ONG Privada

Rede Europeia

Colaboramos com estas organizações em muitos projetos europeus centrados no desenvolvimento local,
inclusão social, turismo sustentável. Todas as organizações têm competências em inclusão social, integração de
migrantes, formação e educação.
O Município de Pescara estará envolvido em diferentes fases deste projeto: os nossos itinerários foram feitos
para esta cidade, e contactámos os serviços competentes do Município para obter informações, apoio e
material. Tencionamos envolvê-los, ainda mais, na implementação das atividades do projeto.
A Fondazione Genti d'Abruzzo é uma fundação pública dedicada à proteção do património cultural a nível local
e regional. Gerem dois dos principais museus de Pescara, um especificamente dedicado ao património cultural
intangível. Organizam e ministram formação específica destinada a promover a integração social de grupos
marginalizados (por idade, contexto económico e social, incluindo os migrantes).
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Anexo 4: Lista dos parceiros em Portugal
Nome da organização

SPEAK Aveiro

Centro Social
paroquial da Vera
Cruz – CLAIM Centro
Local de Apoio à
Integração de
Migrantes

Associação Mon Na
Mon Guiné Bissau

Cidade e País da
organização

Tipo de organização
(pública/privada)

Área de atividade da organização

Privada

Serviços comunitários, sociais e
de educação não formal para a
integração de migrantes

Pública

Serviços comunitários, sociais e
de educação não formal para a
integração de migrantes

Privada

Serviços comunitários, sociais e
de educação não formal para a
integração de migrantes

Aveiro, Portugal

Aveiro, Portugal

Aveiro, Portugal

Os parceiros locais acima referidos trabalham, principalmente, com migrantes, na sua integração na sociedade.
Estas organizações trabalham, também, com pessoas desfavorecidas e/ou com origem migrante, apoiando-as a
nível educativo, na procura de emprego, promovendo a interculturalidade e contribuindo, fundamentalmente,
para a integração social das comunidades migrantes na sociedade Portuguesa. Algumas das organizações visam,
também, fornecer informação e apoio para legalização, reagrupamento familiar, nacionalidade, marcações
online no SEF e Consulados, educação (equivalências e reconhecimentos), assuntos laborais, segurança
social, saúde, retorno voluntário, entre outros assuntos que apresentem dificuldades para a integração.
A AEVA tem cooperado com a SPEAK Aveiro, Centro Social Paroquial da Vera Cruz - CLAIM Centro Local de Apoio
à Integração de Migrantes e Associação Mon Na Mon Guiné Bissau em atividades que têm como objetivo
mobilizar potenciais participantes e ajudá-los a explorar e partilhar as suas histórias em Aveiro.
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Anexo 5: Lista dos parceiros na Áustria
Nome da organização

Cidade e País da
organização

Tipo de organização
(pública/privada)

Área de atividade da
organização

Fair & Sensibel

Viena/Áustria

Non-profit
association

Serviços comunitários, sociais,
de aconselhamento e
integração

Kidspower (BSKI)
Association

Viena/Áustria

Privada

Serviços comunitários, de
integração, sociais e culturais

Austrian Integration
Fund

Viena/Áustria

Pública

Serviços de integração,
educação, serviços sociais e de
aconselhamento

Austrian Labour Market
Services

Viena/Áustria

Pública

Serviço de emprego, integração
e educação

Estas organizações e instituições, privadas e públicas, estão envolvidas em atividades de integração,
aconselhamento, sociais e educativas, com grupos-alvo que incluem requerentes de asilo, refugiados e
imigrantes, bem como pessoas desfavorecidas, em geral. Promovem, também, encontros destas pessoas com
residentes locais para atenuar ou eliminar preconceitos e estabelecer um entendimento comum em
deterimento da desagregação, proporcionando, assim, meios para uma integração sustentável.
A BEST tem sido parceira destas organizações desde há vários anos, proporcionando verificação de
competências, formação em EFP e aconselhamento profissional, e participando, também, em atividades sociais.
Para o projeto Cities by Heart, houve uma forte cooperação com as Associações Fair & Sensible e Kidspower
(BSKI), bem como com o Austrian Labour Market Service and the Austrian Integration Fund para identificar e
motivar os participantes com o perfil indicado a partilharem as suas histórias e lugares na região vienense.
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Anexo 6: Lista dos parceiros em Espanha
Nome da organização

Cidade e País da
organização

Tipo de organização
(pública/privada)

Área de atividade da
organização

Asociación La Bien Pagá
Espacio Escénico

Valladolid, Espanha

Privada

Migração, interculturalidade

Pajarillos Educa

Valladolid, Espanha

Privada

Migração, interculturalidade

Sodepaz Balamil

Valladolid, Espanha

Privada

Comércio justo, consumo
consciente e responsável

Ayuntamiento de
Valladolid: Servicios
Sociales

Valladolid, Espanha

Pública

Seviços Sociais

Ayuntamiento de
Valladolid: Turismo

Valladolid, Espanha

Pública

Turismo

Asociación Profesional
de Agentes de Desarrollo
Local de Valladolid
(Adelva)

Valladolid, Espanha

Privada

Desenvolvimento
Socioeconómico

Universidad Valladolid

Valladolid, Espanha

Pública

Educação

Universidad de
Salamanca

Salamanca, Espanha

Pública

Educação

Allende Mundi
Association

Valladolid, Espanha

Privada

Culture, education,
interculturality/ Cultura,
educação, interculturalidade

Calabacín Errante

Valladolid, Espanha

Privada

Cultura, educação,
interculturalidade

As organizações públicas e privadas, acima mencionadas, estão envolvidas numa vasta gama de atividades
relacionadas com o Projeto Cities by Heart, nomeadamente: migração, interculturalidade, serviços sociais,
turismo, desenvolvimento socioeconómico, educação, entre outros. Estas organizações estão envolvidas, direta
ou indiretamente, com pessoas de origem migrante ou de contextos desfavorecidos, educadores, formadores,
professores, assistentes sociais, etc.
INFODEF trabalhou com estas organizações na identificação, seleção e mobilização de migrantes que podiam ser
potenciais participantes do projeto e, também, para atividades de disseminação e formação.

CITIES BY HEART, a unique journey in the heart of cities
2019-1-FR01-KA204-062217

Página 30 / 31

Este projeto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a opinião dos
autores e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela
contida.

CITIES BY HEART, a unique journey in the heart of cities
2019-1-FR01-KA204-062217

Página 31 / 31

