PARA QUEM ?

Um grupo de 20 mulheres da região de Lisboa e Vale do Tejo, independentemente
do seu estatuto, situação profissional e
pessoal.

EM QUE CONSISTE ?

Através de actividades gratuitas variadas
de carácter colectivo e individual:

O programa é uma experiência de
orientação que visa melhorar as
qualificações das mulheres apoiando a mudança e adaptação à
realização profissional e pessoal, focando três importantes áreas:

- Eventos de Grupo Temáticos > Oficinas
(dança, teatro, música...), visitas guiadas,
exposições, tertulias, etc.

- Saúde, Bem-Estar e Competências
Pessoais

DE QUE FORMA ?

- Momentos Personalizados > Conversas
individuais para definição de objectivos e
actividades.
- Seminários Residenciais > Retiros com realização de actividades para gerar oportunidades de descoberta e de convívio.
- Sessões de Formação > Acções de formação sobre a gestao do tempo, poder
de acção e dinheiro na vida feminina.
Co-Financiamento:

- Orientação Profissional e Emprego

- Participação na Vida Social e Comunitária
Proporcionando a troca de experiências, valorização de recursos,
estímulo do pensamento activo e
criativo, apoio de iniciativas, desenvolvimento de novas competências,
auto-descoberta.

O POWER PAC - Programa de Activação de
Competências de Empoderamento de Mulheres
- é um projecto experimental desenvolvido pela
organização francesa CIBC (Centro de Balanço
de Competências) e está a ser aplicado e modelado em simultâneo em vários países europeus
(Portugal, França, Itália, Irlanda, Suíça e Suécia),
no âmbito do Programa Europeu de Aprendizagem ao Longo da Vida, especificamente no
Sub-Programa Leonardo da Vinci.
Em Portugal o Power Pac intitula-se Mulher Iniciativa e decorrera até Maio de 2012, numa
parceria que integra o Centro InterculturaCidade, a Caixa de Mitos e a Junta de Freguesia

de Santos-o-Velho.

Saiba mais em :
http://mulheriniciativa.wordpress.com/

Contactos :
Parceria:

Centro InterculturaCidade
Travessa Convento de Jesus, 16A
1200-126 Lisboa
Tel.: 21 397 57 16
centro.interculturacidade@gmail.
com | http://interculturacidade.
wordpress.com

Junta de Freguesia de
Santos-o-Velho
Rua da Esperança, 49
1200-655 Lisboa
Tel.: 21 396 94 98
geral@jf-santosovelho.com
www.jf-santosovelho.com

