OBJETIVOS DO PROJETO
As cinco organizações parceiras do projeto

dadãos.

são da Polónia, Itália, Grécia, Chipre e Por-

O propjeto está em funcionamento à um

tugal, estando a trabalhar em conjunto no

ano e já alcançamos alguns marcos im-

âmbito do projecto Erasmus + KA2

portantes.

“Raising Equality and Cultural Tolerance

Em breve disponibilizaremos alguns mate-

(REaCT)”, cujo objetivo é incentivar os

riais de formação sobre a temâtica da

cidadãos europeus adultos a tomar me-

tolerância. O projecto é enderaçado aos

didas a favor de uma Europa mais tol-

centros de formação de adultos.

erante,.

Por favor sinta-se à vontade para partilhar

Os resultados deste projecto apelam à tole-

este material com quem estiver inter-

rância e respeito pelos direitos humanos,

essado.

pretende-se disseminar mensagens positivas sobre o respeito mútuo entre os cida-

"No one is born hating another person because of the color of his skin or
his background or his religion. People must learn to hate, and if they can
learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to
the human heart than its opposite” [ N. Mandela]
REUNIÃO TRANSNACIONAL E ATIVIDADES
FORMATIVAS NO CHIPRE
Os formadores italianos apresentaram “Lições de tolerância” - baseado no método
“conceptualisação” para os colegas da Polônia, Chipre, Grécia e Portugal. Juntos
partilharam boas práticas e trabalharam para desenvolver as suas próprias
“mensagens positivas”, de modo a enfrentar melhor a crise migratória e promover a
integração dos que nos procuram.
Enquanto os formadores trabalhavam com os formandos nas “Mensagens Positivas”, os gestores do projecto de cada organização parceira discutiram sobre as
atividades do projeto — o desenvolvimento das aulas de formação usando os
diferentes métodos (método dos Seis Chapéus, Debate, Inquiry, RADAR e método
de Mensagens Positivas), a avaliação dos questionários de avaliação e as atividades
de dissiminação desenvolvidas.
Foi discutida a apresentação do “guia de formação”.
Todos os parceiros concordaram que o projeto está a decorrer de acordo com o
plano definido e estão muito entusiasmados para continuar trabalhar juntos.
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Sessão com o Presidente da Câmara Municipal de Limassol e organizações de Polícia de
vários países subordinada ao tema “Policiamento Intercultural”, organizado pelo Conselho
Intercultural de Limassol

CONSELHO INTERCULTURAL DE LIMASSOL
No dia 13 de novembro, os parceiros do projeto REACT, juntamente com os professores
participaram do evento “Policiamento Intercultural” organizado pelo Conselho Intercultural de Limassol.
O evento começou com o discurso de boas-vindas do Presidente da Câmara de Limassol e
do Chefe e elementos da Direção da Polícia de Chipre.

Mais Informação

Seguiu-se os discursos de boas-vindas, por parte dos representantes do Conselho Intercultural de Limassol, Nenad Bogdanovic, e Aleksandar Grbic que apresentaram a Estratégia Intercultural de Limassol 2018 - 2020.
A assistente social Christina Tsiamparta apresentou os projetos sociais e de integração em

HTTP://WWW.IDEC.GR/REACT

Limassol. Após a apresentação, os oradores convidados de Portugal e Espanha deram
uma visão geral sobre o Policiamento Comunitário em Lisboa, Fuenlabrada e Madrid.
Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o e interagir com o Presidente da
Câmara de Limassol, o Chefe de Polícia de Chipre, os representantes das policias de Portugal e de Espanha, além de outros imigrantes e moradores locais, compartilhando opini-

HTTPS://
WWW.FACEBOOK.COM/REACTPROJECT-1192850994192617/

ões sobre questões relacionadas com a temática da imigração e os migrantes/refugiados
na Europa, bem como, e a forma como as diferentes comunidades/países estão a lidar
com estas temáticas.
Os participantes do projeto também tiveram a oportunidade de promover o projeto
“REACT” e os divulgar os resultados futuros do projeto.
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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