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Em suma, THRIVE... 
 

A extensão e o sucesso da integração podem ser medidos pelo grau de paridade ou 
igualdade de resultados com outros membros da comunidade de receção ou de 
acolhimento. O projeto THRIVE abordará diretamente esta "lacuna de paridade" através do 
consórcio, desenvolvendo soluções educativas e inovadoras para aproximar ativamente 
pessoas e culturas, e ajudar as mulheres migrantes a realizar o seu verdadeiro potencial 
cívico e social através da educação. A confiança está também no centro da questão; a 
inclusão social acontece a nível local, há um valor significativo em trabalhar com as 
autoridades e comunidades locais para cultivar um clima de compreensão mútua, confiança, 
e cooperação em que THRIVE se baseará. THRIVE visa aproveitar o potencial de 
aprendizagem dentro das comunidades de mulheres migrantes que vem com plataformas 
tecnológicas móveis "sempre ligadas, sempre acessíveis". 
 
 

THRIVE reunião online... 
 

A última reunião do projeto teve lugar a 30 de Agosto de 2021 e realizou-se praticamente 
online devido às restrições Covid- 19. 
Parceiros discutidos sobre o desenvolvimento do projecto, verificando se as actividades e 
objectivos do projecto estão a ser realizados de acordo com o plano inicial. 
Também acordaram os novos prazos para as próximas tarefas a realizar e planearam a 
próxima reunião de 16 de Novembro em Roma, cara a cara... 
 

 

 



 

 

 
Relatar THRIVE... 

 
➢ Os parceiros estabeleceram grupos de intervenientes locais THRIVE que trabalham 

nos domínios da educação de adultos, inclusão social e integração de migrantes. 
 

➢ Os parceiros estão a avançar com o desenvolvimento da Infografia Interativa e 
respetivos elementos de aprendizagem para mulheres migrantes e nacionais de 
países terceiros (IO1). 
 

➢ Os parceiros participam no desenvolvimento dos módulos para o Programa de 
Formação em Serviço, após verificação dos resultados da Análise das Necessidades 
de Formação (IO2). 
 

➢ Avaliação de Riscos, Garantia de Qualidade, Divulgação e Planos de Impacto, com 
ferramentas de monitorização e recolha de provas, foram estabelecidos pela 
parceria. 
 

➢ Foi desenvolvido um conceito integrado de marca com diretrizes, construindo uma 
forte identidade visual para o projeto. 
 

➢ O projeto THRIVE foi divulgado desde o início através do seu website, facebook e 
newsletters, mantendo as partes interessadas locais, nacionais e internacionais 
atualizadas sobre o desenvolvimento do projeto. 

 
 

 

THRIVE parceiros... 

 

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL D'OISE 95 (França) - Coordenador 
http://gsvo95.fr/ 

SPEHA FRESIA SC (Itália) 
www.speha-fresia.eu 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Espanha) 
www.ifescoop.eu 
SPECTRUM RESEARCH CENTRE CLG (Irlanda) 
https://spectrumresearchcentre.com/ 

ELEVAÇÃO DE HABILIDADES FHB (Alemanha) 
www.skillselevationfhb..com 
ASSOCIAÇÃO DE MENSAGEM PROPORCIONAL (Portugal) 
http://proportionalmessage.eu/ 
 
Este projeto será implementado no período de 1 de Setembro de 2020 a 31 de Agosto de 
2022 
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Para mais informações sobre o projeto, visite por favor o nosso site http://www.thrive-
project.eu/ a nossa página no Facebook https://www.facebook.com/Thrive-Project-
100275325449183 
ou contactar parceiros de projecto 
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