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O PROJETO IRENE FOI LANÇADO!
O Projeto IRENE tem como objetivo promover relações de proteção e carinho no contexto familiar. 

O projeto surge da necessidade de oferecer uma resposta multidisciplinar e multicultural às diferentes 
formas de violência que podem ocorrer no contexto familiar, tais como a violência de género, o abuso 
de crianças, a violência entre os pais e as mães ou o abuso de idosos. Como resposta à violência, o 
nosso projeto oferece uma abordagem que empodera as famílias e as incentiva a promover relações 
de cuidado e proteção entre seus membros.

RESULTADOS DO PROJETO
1. Workshops Famílias Felizes:
desenvolvimento de um programa para que os pais construam relações familiares positivas.

2. Kit de ferramentas de Aprendizagem Familiar
Bandas desenhadas, revistas digitais interativas e áudio livros com materiais de aprendizagem para 
membros da família de diferentes grupos etários.

3. Programa de Formação em Serviço para Educadores Adultos:
desenvolvimento de material de formação destinado a profissionais, onde podem integrar estes materiais 
no seu trabalho com as famílias e desenvolver os seus próprios recursos interativos



A associação Aldaima tem o propósito de proteger e promover os 
direitos das crianças, adolescentes e jovens vulneráveis. 
www.aldaima.org 

The Rural Hub tem proporcionado uma ampla gama de cursos de 
desenvolvimento comunitário para os residentes locais para apoiar um 
maior envolvimento comunitário e uma maior inclusão social, visando 
um isolamento crescente para alcançar a integração de todos. 
www.theruralhub.ie

O Instituto de Desenvolvimento (IoD) promove a resiliência, a atenção, 
a saúde mental e uma visão positiva da vida, impulsiona as habilidades 
criativas, aumenta o desempenho e experimenta a felicidade. Oferece 
formação, orientação e aconselhamento para recursos humanos em 
escolas, empresas e outras organizações dos setores público e privado. 
www.iodevelopment.eu

Co&So tem uma longa experiência em projetos destinados a promover 
serviços e apoiar os pais no seu papel de educadores primários com os 
seus filhos e com os membros mais velhos das suas famílias. coeso.org

Générations Solidaires Val-D’Oise (GSVO 95) oferece programas de 
formação para desenvolver e atualizar as competências e qualificações 
profissionais dos migrantes e das pessoas em situações vulneráveis a 
para os ajudar na sua integração social e económica. gsvo95.fr

A Viva Femina promove e implementa boas práticas em questões 
de género, promove a igualdade de oportunidades para mulheres 
e homens em todas as áreas da vida, assim como implementa boas 
práticas na educação. www.vivafemina.org.pl

A Proportional Message tem um papel ativo nos desafios globais da 
pobreza, desigualdades sociais e laborais, educação, ambiente, emprego 
e justiça, facilitando o acesso a competências e oportunidades para 
melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de um indivíduo. 
www.proportionalmessage.eu

CONHEÇA A EQUIPA
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Este consórcio permite ao projeto 
beneficiar da experiência das suas 
organizações participantes em áreas 
como violência de género, cuidados a 
jovens e famílias, cuidados a pessoas 
com deficiência, investigação social e 
educação de adultos.

Estamos prontos para promover 
relações familiares positivas em toda 
a Europa!
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PRIMEIRA REUNIÃO, VIRGÍNIA
No dia 9 de Junho, os parceiros do Projeto IRENE reuniram-se numa Reunião Transnacional híbrida, na 
Virgínia, Irlanda. 

Na reunião de parceiros, discutimos os passos necessários para o desenvolvimento de recursos educativos 
e formativos para famílias e profissionais e as linhas de trabalho específicas em comum. 

GRUPO LOCAL DE APOIO 
ÀS FAMÍLIAS  
Ao longo do projeto, cada parceiro do Projeto IRENE estabelecerá o seu 
próprio Grupo de Apoio à Família Local. Estes grupos reunir-se-ão, conforme 
necessário, durante o projeto para dar o seu contributo na criação dos novos 
recursos propostos, bem como para testar e validar esses recursos uns com os 
outros, os públicos a que se destinam e/ou os seus pares. Os membros deste 
grupo representarão o projeto IRENE localmente e divulgarão os resultados 
do projeto nas suas redes.

Está interessado em trabalhar em rede e partilhar conhecimentos e experiências 
sobre relações de proteção e cuidados no contexto familiar?

Se quiser fazer parte deste Grupo de Apoio à Família Local, entre em contato 
com a organização parceira no seu país. 

Proporcional Message: Andreia Neves: andreia@proportionalmessage.eu

Viva Femina: Magdalena Malinowska: vivafeminafoundation@gmail.com 

IoD: Andri Agathokleous: andri.agathokleous@iodevelopment.eu 

Associação Aldaima: María Mohammad-Akeel Serrano: asociacion@aldaima.org

The Rural Hub: Jennifer Nolan: jennifer@ruralhub.ie 

CO&SO: Zsofia Jobbagy: jobbagy@coeso.org

GSVO 95: Amédé Djomakon: abbdjomakon@gsvo95.fr

“O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso do conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas”. Projeto número: KA220-ADU-07F8F183
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