Organização RWAN e o Empoderamento das Mulheres

Relatório profissional por
Raise Women’s Awareness Network 2021

Autoras
Lama Jaghjougha
Eva Allibone
Lia Martina

1.INTRODUÇÃO
1.1 Declaração de isenção de responsabilidade & Nota de confidencialidade
Este relatório professional foi produzido pela equipa de investigadores voluntários da Organização
RWAN como forma de partilhar a visão, objetivos, atividades e resultados da organização com o
público interessado em apoiar a integração social de mulheres, e não deverá ser utilizado, divulgado,
copiado ou reproduzido para qualquer outro fim.
Não é permitido utilizar e/ou analisar as informações descritas e mencionadas neste relatório
sem a expressa autorização da organização.
https://www.rwan-initiative.org
Rwan.belgium@gmail.com
Telefone: +32 467 71 28 71
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Licenciada em Terapia da Fala e pós-graduada em Ciências
da Linguagem, Ana Rita trabalhou nesta área de
especialização em Portugal entre 2011 e 2016. Ingressou
posteriormente numa nova licenciatura em Ciências Sociais,
na Universidade Livre de Bruxelas (VUB) e na Universidade
de Gent, à qual se seguiu um mestrado em Estudos em
Conflito e Desenvolvimento também na Universidade de Gent.
Ainda durante o mestrado, Ana Rita foi seleccionada para um
estágio Blue Book na Direcção-Geral de Saúde e Segurança
Alimentar (DG SANTE) da Comissão Europeia, concluído em
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2. Sobre Nós
Nesta secção, o relatório fornece uma visão geral
da Organização RWAN: Como começou; qual a
sua missão, visão e valores; quem são as
fundadoras; quais são os objetivos e nível de
participação na RWAN.

https://www.rwan-initiative.org
https://www.facebook.com/RWANinitiative
https://twitter.com/RWANinitiative

2.1 Iniciativa Raise Women's Awareness Network (RWAN):
Primeiros passos

A iniciativa RWAN começou em 2018 sob a égide da Associação
Europeia de Interesses dos Telespectadores (European
Association for Viewers Interests - EAVI) e com o apoio da União
Europeia de Estudantes (European Students Union - ESU)
através do programa “Together, Moving Forward” (TMF).

Após o sucesso dessa iniciativa, a RWAN foi
oficialmente registada como uma organização sem
fins lucrativos na Bélgica, em abril de 2021.
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2.2 As Fundadoras

Amanda Klekowski von Koppenfels

Lama Jaghjougha

Isabel Marques da Silva

Amanda Klekowski von Koppenfels obteve um doutoramento
em Governação e um mestrado em Estudos Alemães e
Europeus da Universidade de Georgetown, Washington DC
(EUA). Recebeu um AB da Universidade de Harvard.
Amanda é Professora Associada em Migração e Política na
Escola de Estudos Internacionais da Universidade de Kent
em Bruxelas (BSIS) e Diretora do Mestrado em Migração
Internacional. Foi académica visitante no Centro de Estudos
Europeus da Universidade de Harvard (2012-13) e
professora visitante do Grupo de Investigação Política de
Inclusão e Exclusão na Universidade de Viena (2009).
A sua lista de publicações está disponível aqui:
https://www.kent.ac.uk/brussels/people/2612/von-koppenfelsamanda-klekowski

Lama Jaghjougha tem mais de seis anos de experiência
em relações públicas e comunicação no Médio Oriente e
na Europa. Trabalhou em diversas empresas e
organizações sem fins lucrativos, especializando-se no
campo da migração. É a fundadora da Raise Women's
Awareness Network (RWAN). Tem um mestrado em
Assuntos Públicos Europeus e Comunicação do IHECS
(BE) e um mestrado em Migração Internacional com
especialização em Desenvolvimento Internacional da
Universidade de Kent (UK). Tem também uma vasta
experiência em gestão de projetos e fala Árabe, Inglês e
Francês.

Isabel é correspondente para os Assuntos Europeus na
delegação de Bruxelas do canal de televisão paneuropeu
Euronews.
Migração,
ambiente
e
desenvolvimento sustentável são as suas principais
áreas de especialização. É licenciada em Ciências da
Comunicação (1995), pela Universidade Nova de Lisboa
(PT) e mestre em Comunicação para o Desenvolvimento
(2017), pela Universidade de Malmo (SD), com uma tese
sobre oportunidades no Ensino Superior para jovens
deslocados.
Trabalhou
como
Assessora
de
Comunicação para Portugal no Centro de Informação
Regional das Nações Unidas em Bruxelas (2015-2016).

RWAN 2021 | Empoderamento das Mulheres

2.3 Missão, Visão e Valores

Nós idealizamos um mundo onde as
mulheres possam ter igualdade de
acesso a oportunidades educativas,

A missão da RWAN é
empoderar as mulheres ao

VISÃO

laborais, culturais e artísticas.

fortalecer a consciencialização
sobre os seus direitos e sobre os
recursos disponíveis através do
acesso à educação, à formação
em tecnologias de comunicação

Os valores que inspiram o nosso

MISSÃO

trabalho são Integridade,

VALORES

Confiança, Transparência,

e informação e ao mercado

Colaboração, Paixão pelo nosso

laboral.

propósito, Responsabilidade
Social e Coragem.
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2.4 Objetivos da RWAN
O objetivo desta organização sem fins lucrativos é capacitar mulheres,
criando oportunidades para que se tornem participantes ativas da
sociedade. Para atingir este objetivo, a RWAN apoia, encoraja e capacita
mulheres na obtenção de mais informação e na utilização de recursos de
modo a adquirirem um papel mais ativo nas suas comunidades.
O nosso projeto visa apoiar mulheres que enfrentam dificuldades de
integração na sua comunidade ou para se estabelecerem profissionalmente.
Desta forma, trabalhamos no sentido de atingir uma maior igualdade de
género.
Buscamos apoiar todas as mulheres no enfrentamento dos obstáculos
específicos com se deparam, dando especial ênfase a mulheres imigrantes
e/ou refugiadas.
Promovemos atividades que visam aumentar a participação das mulheres a
nível educativo, profissional, empreendedor e de liderança.
A nossa organização procura fazer a ponte entre indivíduos, universidades,
instituições, organizações e outros agentes que têm a responsabilidade de
apoiar mulheres através da criação de espaços de diálogo, cooperação,
partilha de melhores práticas e apoio mútuo.
RWAN 2021 | Empoderamento das Mulheres

Foto de um dos workshops organizados pela RWAN

2.4 Objetivos da RWAN

A nossa organização procura alcançar os seus objetivos, que passam
por:
ü Destacar a importância do papel da mulher na sociedade;
ü Promover atividades que aumentem a participação das mulheres
na educação, vida professional, empreendedorismo e liderança;
ü Promover a integração das mulheres através de educação,
sensibilização, partilha de experiência e estabelecimento de
contactos (network);
ü Defender a inclusão social das mulheres na sociedade;
ü Investir em investigação e aconselhamento com vista a contribuir
para a redução de desigualdades sociais e colmatando lacunas
essas áreas;
ü Realizar atividades de formação orientadas para o apoio à
inovação e empreendedorismo de mulheres
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2.5 Equipa

A equipa RWAN é constituída por um grupo de mulheres movido por uma grande paixão em ajudar e
apoiar outras mulheres em diferentes áreas. A nossa equipa internacional inclui pessoas de origens
diversas, incluindo elementos europeus e não europeus, bem como de origem imigrante ou refugiada.
Esta diversidade tem um papel fulcral no nosso trabalho. A nossa equipa multilingue tem uma grande rede
de contactos através da qual comunicamos eficazmente a nossa visão a uma vasta gama de agentes
europeus que apoiam a integração social das mulheres.
Os membros da nossa equipa com origem imigrante ou refugiada organizam as atividades e workshops.
Estes membros da nossa equipa são capazes de comunicar com os participantes na sua língua materna e
assim compreender melhor as suas necessidades.
A diversidade sociocultural que pauta a nossa equipa contribuiu profundamente para o sucesso da nossa
iniciativa. Esta diversidade é valorizada pelos membros da equipa e enriqueceu a experiência das mulheres
que participaram nos nossos workshops.

RWAN 2021 | Empoderamento das Mulheres

2.6 As nossas actividades e participação externa
Trabalhamos para partilhar a nossa experiência na identificação do apoio de que as mulheres mais necessitam ao longo de
todo o processo de integração. Encontrámos várias necessidades urgentes em áreas-chave: Emprego, Integração,
Educação e Juventude, Competências Digitais, Saúde, Igualdade, Acesso a Serviços Sociais e Habitação, Inclusão Social e
Pobreza.
Abaixo reunimos uma sinopse das conferências em que participamos e onde apresentamos as nossas recomendações
relacionadas com a nossa experiência em integrar mulheres na sociedade europeia.

20 junho
2018

25 outubro
26 outubro
2018

11
dezembro
2018

8-9-10 abril
2019

26-28 Junho
2019

29 setembro
2020

“World
Refugee Day:
The Role of
the Internet
and ICTs” no
Parlamento
Europeu.

"Women on the
Move: A Gender
Perspective of
Migration Flows
and Geopolitical
Responses” no
Comité das
Regiõe.

"Media
(literacy) &
Migration
Debate" no
BluePoint em
Bruxelas,
Bélgica.

"FROM ME
TO EU” no
Hostel
SleepWell em
Bruxelas,
Bélgica.

"Raising
Awareness to
Promote Refugee
Inclusion” na
Conferência
Regional SHARE
no Hotel Capital
Plaza em
Bucareste,
Roménia.

“The new Action
Plan on
Integration: What
Opportunities for
Migrant and
Refugee
Communities?”
na mesa
redonda ECRE –
PICUM.
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17
dezembro
2020

“Showcasing
Youth-led
Initiatives with
a Social
Impact” no
Erasmus+
Youth Cyprus.

2.7 Cooperação com a RWAN
Trabalhamos com instituições especializadas em imigração e integração, organizações que fazem
políticas de integração e inclusão e organizações que apoiam a igualdade de género através do
empoderamento das mulheres. Partilhamos as nossas perspetivas e experiências em diferentes
conferências de forma a contribuir e substanciar o trabalho desenvolvido por instituições internacionais, e
outras organizações.

INPUT

OUTPUT

Fornecemos análises e outros
contributos para políticas nos
domínios da migração, integração,
igualdade de género e inclusão social.

Colaboramos na identificação, conceção,
implementação e monitorização de projetos.
Facilitamos workshops, fazemos inquéritos e
investigação, assim como apresentações, e
participamos em consultoria académica.
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3. Panorama Geral
A nossa organização procura apoiar todas as
mulheres,
mulheres

focando-se
migrantes

especialmente
e/ou

refugiadas

em
que

enfrentam dificuldades de integração social.
Na secção seguinte, partilharemos as nossas
experiências ligadas ao apoio a mulheres com o
perfil descrito, ou seja, em contexto de imigração
ou de asilo.
Esta é uma visão geral dos antecedentes e
desafios das mulheres refugiadas.
Foto de um dos workshops organizados pela RWAN

3.1 Contexto
Mulheres e raparigas refugiadas estão expostas a vários desafios, quer no seu país de origem, como durante a viagem para a Europa e na chegada
ao país de acolhimento. Para apoiar estas mulheres adequadamente, as suas necessidades específicas devem ser devidamente consideradas e os
países de acolhimento devem adotar medidas que respondam às questões de género.
As mulheres refugiadas recebem, tipicamente, menos apoio à integração do que os homens. Desta forma, mulheres refugiadas tendem a receber
menos formação linguística à chegada, resultando em níveis mais baixos de competências linguísticas no país de acolhimento durante os primeiros 23 anos pós-chegada. Esta disparidade representa um obstáculo no que toca ao acesso destas mulheres à educação e ao emprego (Regeringen).
Para milhões de mulheres e raparigas refugiadas, a educação continua a ser apenas uma aspiração. Casamentos precoces, pobreza, insegurança e
preconceitos de género são fatores que limitam o acesso à educação. A falta de educação formal perpetua e amplifica os desafios no processo de
integração, tais como encontrar trabalho, construir um estilo de vida saudável e desenvolver a resiliência.
Mulheres refugiadas na UE também enfrentam barreiras consideráveis no acesso a oportunidades de emprego. Estas barreiras incluem a falta de
apoio na prestação de cuidados a elementos do agregado familiar (especialmente em relação a crianças e outros menores de idade), a discriminação
dentro da comunidade de acolhimento durante a procura de emprego e a falta de encorajamento na procura de emprego por parte dos homens que
as acompanham. Muitas mulheres refugiadas são assim forçadas a procurar trabalho nos sectores da economia informal, expondo-as a salários
injustos e a condições inseguras.
Os desafios à integração impedem mulheres imigrantes e refugiadas de (re)conhecerem os seus direitos. Esta barreira está, depois, associada a
saúde precária, baixo nível de educação e baixos níveis de emprego. Mesmo dentro da comunidade de refugiados, já reconhecida como de elevado
risco em termos de vulnerabilidade, as mulheres são mais vulneráveis a estas consequências do que os homens (Biblioteca da OCDE).
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3.2 Comunicar com a comunidade
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É de salientar que muitas mulheres referiram estar
mais aptas a participar nesta iniciativa quando
souberam que as nossas atividades são apenas para
mulheres.

35%

An
tw

A capacidade da nossa equipa de falar várias línguas
permite-nos comunicar com mulheres de várias
nacionalidades.

40%

s,

Além disso, dialogamos com a nossa comunidade-alvo
através de outros grupos do Facebook que alcançam
mais mulheres que possam estar interessadas em
participar nos nossos workshops.

Members

Br
us
se
l

Comunicamos com a comunidade de mulheres através
do nosso grupo do Facebook, que tem 672 membros.

Os nossos membros do Facebook e a sua distribuição
regional
Fonte: "Facebook Group insights Members Report"

3.3 Idade & Formação académica
50%
60%

Idade

29%

40%

17%
4%

20%

A maioria das mulheres da comunidade RWAN são
jovens adultas entre os 20-29 anos. Mais de
metade tem cursos superiores, incluindo
licenciatura e mestrado.
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4. Desafios & Obstáculos

Foto de um dos workshops organizados pela RWAN

Esta secção aborda os desafios e obstáculos que impedem a entrada das mulheres no
mercado de trabalho belga, a continuação dos seus estudos e educação formal e o
(re)conhecimento dos seus direitos. A informação aqui presente foi recolhida nas nossas
reuniões com as mulheres da comunidade RWAN.

4.1 Desafios – Fatores que dificultam o acesso das mulheres ao mercado de trabalho
1. Incapacidade de dominar a língua. "A nossa
incapacidade para obter oportunidades de emprego ou estágio
impede o desenvolvimento das nossas competências
linguísticas adquiridas devido à falta de prática linguística".

5. Dificuldade em obter informações e
oportunidades. "Não temos as competências
necessárias para procurar trabalho no mercado de
trabalho europeu".

2. Falta de competências informáticas e digitais. "Não
somos capazes de participar em qualquer formação sobre
informática devido à barreira linguística"; "Não tenho
computador em casa".

6. Redes insuficientes. "A falta de experiências no
país de acolhimento impede-nos de obter
recomendações de profissionais ou académicas".

3. Falta de conhecimento dos processos necessários.
"Não somos devidamente orientadas para o mercado de
trabalho pelas organizações de integração".
4. Usar um véu. "Muitos empregadores recusam-se a
contratar-nos se usarmos o véu, o que tem levado muitas
mulheres da nossa sociedade a isolarem-se. Muitas de nós
têm altas aptidões e competências, mas somos sempre
rejeitadas".
RWAN 2021 | Empoderamento das Mulheres

7. Equivalência de diplomas. "A equivalência dos
nossos diplomas no país de acolhimento não significa
que as nossas qualificações serão reconhecidas ou
transferidas para competências ou experiência
desejável no mercado de trabalho belga. Um
exemplo é uma licenciatura em literatura árabe".
8. Elevada concorrência no mercado de trabalho.

4.2 Desafios – Fatores que dificultam a continuação dos estudos e progressão educativa das mulheres

1. Língua. "Há falta de cursos académicos especializados
para nos apoiar e capacitar e, se há algum, não temos
conhecimento dele".

5. Fraqueza do sistema de integração. "Os
funcionários não têm experiência suficiente para
nos orientar"; "Não existe um sistema de integração
claro e unificado na Bélgica".

2. Falta de encorajamento para estudar. "Há um grupo de
mulheres que tinha ambições de completar a sua formação
académica, mas foram forçadas a aceitar trabalho que não
correspondia às suas ambições ou às competências e
certificações que possuíam".

6. Sensibilização para as opções educativas.
"Não estamos conscientes das opções educativas e
horários que se adequem à vida privada de uma
mulher".

3. Idade. "As pessoas com mais de 30 anos de idade não
são encorajadas a estudar".

7. Solicitação de apoio. "Não sabemos onde
procurar ajuda".

4. Equivalência dos diplomas. "Não sabemos quais são os
programas para os quais estamos qualificadas a candidatarnos com base nos nossos estudos anteriores".

8. Transcrições. "Tenho um documento
comprovativo das minhas habilitações
universitárias, mas não fui orientada sobre como
continuar os meus estudos".
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4.3 Desafios – Fatores que dificultam o (re)conhecimento de direitos

1. Falta de competências linguísticos. "Falta de iniciativas ou
projetos que apoiem as mulheres e que comuniquem usando a
nossa língua materna".
2. Falta de comunicação. "Falta-nos o contacto com a
comunidade local".
3. Falta de apoio. "Precisamos de tradutores voluntários para
nos ajudarem quando nos faltam as competências linguísticas".
4. Falta de fontes. "A informação de fontes certificadas não está
disponível para nós".
5. Medo e constrangimento. "Temos medo e/ou vergonha de
perguntar sobre os nossos direitos porque receamos que isso
possa afetar outros assuntos ou ser mal interpretado".
Foto de um dos workshops organizados pela RWAN
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5. Sugestões das mulheres

Foto de um dos workshops organizados pela RWAN

Esta secção descreve as soluções sugeridas pelas mulheres em resposta aos
desafios reportados.

5.1 Soluções sugeridas pelo grupo de mulheres perante os desafios identificados

Mercado de Trabalho
1. Apoio a projetos e iniciativas de mulheres, já
que muitas preferem juntar-se a projetos só de
mulheres em vez de projetos mistos. "O meu
marido permitiu-me aderir a esta iniciativa
quando soube que era apenas para mulheres".
2. Apoiar organizações que defendem os
direitos das mulheres e que as ajudam a ter
mais oportunidades no mercado de trabalho
através de formação e workshops.
3. Promover a compreensão e aceitação da
cultura e identidade religiosa.
4. Proporcionar oportunidades de emprego que
acolham as mulheres destas comunidades em
todas as áreas.
5. Encorajar organizações e empresas a
empregar refugiados.
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Educação
1. Mais seminários de
sensibilização sobre
condições, candidaturas e
opções de estudo.
2. Proporcionar cursos
introdutórios para entrar na
universidade.
3. Apoio a cursos de línguas
académicas especializadas.
4. Fornecer um intérprete/ ou
outro apoio que fale a língua
materna.
5. Apoio psicológico e trabalho
para melhorar as condições de
vida das mulheres.

Sensibilização para os direitos
1. Obter mais informações sobre direitos e
deveres em materiais divulgados na língua
materna. "Na atual situação de má

comunicação com a comunidade de
acolhimento e ineficiência dos cursos de
línguas, a aprendizagem da língua do país
de acolhimento pode estender-se por
muitos anos".
2. Apoiar iniciativas e projetos que promovam
a aceitação de migrantes e refugiados nas
comunidades de acolhimento.
3. Apoiar projetos e iniciativas de mulheres.

"Precisamos do apoio de pessoas que
falam a nossa língua para nos orientar no
sentido de obter melhores oportunidades".
4. Oferecer workshops de apoio psicológico.
"Não precisamos de psicólogos, precisamos

de comunicar com os outros".

6. O papel da RWAN face aos
Desafios apresentados

Foto de um dos workshops organizados pela RWAN

6.1 Workshops oferecidos pela RWAN
Como é que a RWAN contribuiu para resolver estes desafios?
Ao identificar estes desafios, a nossa iniciativa pode proporcionar
seminários direcionados a quatro áreas.
Formação em Literacia Digital
2020 -2021
Workshops sobre acesso a educação formal
2019 -2020
Workshops de advocacia
2019 -2020
Workshops sobre acesso ao mercado de trabalho
2019
Clique aqui para mais informações.
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6.2 Acesso a workshops de educação formal

• Cursos preparatórios
• Exames de admissão
• Diplomas de equivalência
• Pedido de admissão
• Curso de literacia digital gratuito
• Cursos de línguas
• Bolsas de estudo
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Instituições educativas que fizeram parte dos workshops promovidos pela RWAN.

Os nossos workshops sobre educação formal focam-se na partilha de
oportunidades de acesso a recursos educativos. Nestes eventos, as mulheres
recebem informação fidedigna acerca das suas opções educativas e é
facilitada a sua transição e preparação para as mesmas através do
desenvolvimento de competências específicas e/ou cursos de línguas.

As nossas oficinas sobre mercado de trabalho pretendem tornar a
procura de emprego mais acessível. Preparamos as mulheres a nível
de competências essenciais e confiança necessárias para encontrar trabalho.
• Planeamento de carreira
• Desenvolvimento das capacidades laborais
• Mentoria
• Estágios e oportunidades de formação específica
• Estabelecimento de contactos
• Formação para desenvolver um CV
• Formação para escrever cartas de motivação
• Formação para criar uma conta no LinkedIn
• Formação para desenvolver competências digitais
• Empresas StartUp
• Desenvolvimento de competências associadas ao empreendedorismo
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Instituições que apoiam e procuram facilitar o acesso ao mercado de trabalho e que fizeram parte dos
workshops promovidos pela RWAN.

6.3 Workshops de acesso ao mercado de trabalho

Os nossos workshops de advocacia são concebidos para capacitar
as mulheres, educando-as sobre os seus direitos e a forma de
aceder aos recursos.
• Capacitação jurídica
• Expectativas relacionadas com contratação
• Licença por doença, licença de maternidade
• Literacia acerca dos media
• Combate aos estereótipos negativos
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Organizações de apoio à sensibilização dos direitos que fizeram parte dos workshops promovidos pela RWAN.

6.4 Workshop de advocacia

6.5 Formação em literacia digital

Uma das nossas atividades atuais é um curso de literacia digital
que decorrerá de 2020-2022. Com o objetivo de reduzir os desafios
da integração, este curso dará a mais de 50 mulheres a
oportunidade de aprender as bases da utilização de computadores,
na sua língua materna (Árabe), durante o difícil período da
pandemia de COVID-19.
• Aprender as competências básicas na utilização de um
computador, lidar com ficheiros e configurações.
• Aprender as competências básicas relacionadas com a
navegação e pesquisa na Internet.
• Aprender a enviar e receber e-mails, utilizar o Google Drive.
• Aprender as competências básicas para utilização do Microsoft
Word e PowerPoint.
Fotos/imagens partilhadas pelas estudantees da formação
em literacia digital da RWAN
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7. Recomendações da
RWAN
Com base nas necessidades manifestadas
pelas mulheres, a RWAN faz seis
recomendações centradas nas três
dimensões de integração já mencionadas,
nomeadamente acesso ao mercado de
trabalho, acesso a oportunidades educativas
e (re)conhecimento dos direitos.

Foto de um dos workshops organizados pela RWAN

7. Recomendações da RWAN

ORIENTAÇÃO

ESTABELECER

PROFISSIONAL

CONTACTOS

É importante que as mulheres
entendam as suas competências e
quais os empregos para os quais
estão qualificadas. Também é
essencial terem acesso a formas de
aquisição de competências
(workshops ou cursos gratuitos) e a
como torná-las atrativas em termos
de mercado (desenvolver o CV).

É importante que as mulheres
conheçam representantes de
organizações e empresas para que
adquiram contactos e estabeleçam
relações com potenciais
empregadores e recursos de apoio.
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SENSIBILIZAÇÃO
PARA OS
RECURSOS
É importante que as mulheres
obtenham informação acerca dos
recursos educativos que têm à sua
disposição, tais como bolsas de
estudo, cursos preparatórios, e apoio
à integração durante a sua carreira
formativa/académica.

7. RWAN’s Recommendations

APOIO A

AUMENTAR A

DESENVOLVIMENTO

INICIATIVAS

SENSIBILIZAÇÃO

DE SOFT SKILLS

Muitas mulheres procuram um ponto
de apoio ou uma forma de
participarem em projectos ou
iniciativas orientadas para as
mulheres que fazem parte desta
comunidade.
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É importante que as mulheres
tenham acesso a informação clara,
na sua língua materna, acerca dos
seus direitos.

É importante que as mulheres
tenham acesso a recursos que lhes
permitam melhorar as suas
capacidades linguísticas, literacia
digital, habitos de estudo e outras
competências essenciais ao sucesso
em ambiente educativo/académico.

Atualmente, estamos a concentrar-nos na formação das mulheres, especificamente no que
diz respeito à aquisição de competências informáticas e digitais, proporcionando-lhes
vários cursos dentro deste ramo que visam facilitar a sua integração na sociedade.
§ Curso de informática para principiantes (Windows – Email – Google Drive)
§ Curso de Microsoft Word
§ Curso de Microsoft Excel

O nosso objetivo para 2021-2022 é formar 100 mulheres
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Fotos/imagens partilhadas pelas estudantees da formação em literacia digital da RWAN

8. Os nossos próximos projetos

Apoie-nos para que consigamos obter 4000 euros em
doações até dezembro de 2021. Pretendemos oferecer
20 bolsas de estudo a 20 mulheres migrantes e
refugiadas para a participação no curso de formação
digital.
Estas doações permitem apoiar o projeto de dois modos
complementares:
1. Custos relacionados com o projeto (honorários dos formadores,
impressões, licenças de subscrição do Microsoft Office para os
participantes).
2. Fornecimento do material ou meios necessários para a participação
nas formações oferecidas (transporte, computadores, headphones,
cabos, etc.).
A RWAN depende inteiramente de subsídios e doações para fornecer
os serviços de integração gratuitos para as mulheres, sempre com um
toque humano.
Se acredita no nosso projeto e quer apoiar-nos, agradecemos todos os
donativo feitos para:
Nome: RWAN ASBL

IBAN: BE29 3632 1181 1664
Gostaria de ter mais informações?
Contacte-nos através de:
Rwan.belgium@gmail.com

Curso de literacia digital da Raise Women’s
Awareness Network (RWAN)
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