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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 abordou diretamente esta "lacuna de paridade" em todo o 
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 Conferência Final em Vauréal (França)... 
 

A conferência final do projecto teve lugar no dia 27 de Junho em Vauréal (França) e também 
online. 
O evento representou o culminar do trabalho árduo, formação em cascata, desenvolveu 
resultados na apresentação e celebração dos resultados do projecto a um vasto público, 
dando-lhes assim o palco para uma implementação sustentável no futuro. 
No evento, os resultados intelectuais desenvolvidos foram apresentados a uma audiência 
muito variada de educadores adultos e comunitários, mediadores culturais, gestores 
educativos e decisores políticos. 
             

 



 

 

O evento foi também uma oportunidade para dar uma voz poderosa aos beneficiários finais 
do projeto; as próprias mulheres migrantes e nacionais de países terceiros, levando a 
discussões atuais e à oportunidade de debater as políticas e reformas institucionais, de 
integração e educativas em todo o consórcio do projeto e nos estados membros da UE. 
 

 
 
 
O que se segue em THRIVE... 
 

➢ Todos os parceiros estarão envolvidos na exploração dos materiais obtidos durante a 
implementação do projeto e realizarão os eventos multiplicadores nos seus 
respetivos países. 
 

➢ Todos os parceiros contribuirão também para o planeamento do relatório final a ser 
apresentado no final 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 
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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 
 
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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