RECURSOS

PARCEIROS

Relatório de estudo holístico SOMRA
Um relatório aprofundado com dados sobre a
situação dos migrantes, refugiados e requerentes de
asilo pouco qualiﬁcados, relacionados com o acesso
ao mercado de trabalho, requisitos legais e
estruturas de apoio nos países parceiros.

Apoiando ocupações
signiﬁcativas para migrantes,
refugiados e requerentes de
asilo usando o Modelo de
Empreendedorismo Verde
SOMRA
www.somra.eu

SOMRAEU

Modelo de Empreendedorismo Verde SOMRA
Um manual e um folheto com pontos-chave que
incluem estratégias de sucesso e diretrizes passo a
passo de como ingressar e ﬁnanciar ONGs verdes.
SOMRA Green Entrepreneurship Training (GET)
Um conjunto de recursos de formação que
fomentam as competências ambientais, bem como o
empreendedorismo verde e as competências cívicas
para migrantes, refugiados e requerentes de asilo
pouco qualiﬁcados.

QUEM BENEFICIA DO SOMRA?

• Migrantes, refugiados, requerentes de asilo
• Educadores de Adultos e Trabalhadores para Apoio
a Migrantes
• ONGs do setor migrante, ambiental ou cívico
• Decisores políticos, serviços de emprego, público
em geral

CONTATE-NOS

Entre em contato com a equipe
PLAYSOLUTIONS - Audiovisuais Unipessoal, Lda
Alameda dos Moinhos nº9, 1ºA, Quinta Grande,
Alfragide, 2610 Amadora - Lisboa
Website: www.playsolutionsaudiovisuais.pt

Co-funded by
the Erasmus+ Programme of
the European Union
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RESUMO

SOMRA oferece uma abordagem inovadora para enfrentar
dois grandes desaﬁos do século 21, ou seja, as mudanças
das alterações climáticas e a crise dos refugiados,
envolvendo refugiados, requerentes de asilo e migrantes em
ocupações signiﬁcativas que os transformem em modelos
ambientais, com um impacto sustentável nas suas casas
novas e anteriores.

DESAFIO

As mudanças das alterações climáticas e a atual crise de
refugiados são dois dos maiores desaﬁos que afetam as
pessoas numa escala global. Apesar dos vários esforços para
dar resposta a estes desaﬁos, ainda não existe uma solução
garantida. Todos nós precisamos de contribuir para um mundo
mais ecologicamente amigável, independentemente de classe,
histórico socioeconômico, carreira, localização geográﬁca e
educação.
O projeto SOMRA oferece um roteiro onde ambos os desaﬁos
se cruzam. O nosso objetivo é apoiar os refugiados com
ocupações signiﬁcativas, tornando-se modelos ambientais.

OBJETIVOS

SOMRA visa envolver refugiados, requerentes de asilo e
migrantes em ocupações signiﬁcativas que os transformem em
modelos ambientais, com um impacto sustentável nas suas
casas novas e anteriores.
Através desta abordagem, o consórcio SOMRA esforça-se para
que estas pessoas se tornem verdadeiros decisores na
mudança e que inﬂuenciem hábitos ambientais positivos que
são inicialmente estabelecidos a nível local e regional, e
eventualmente até mesmo além fronteiras da UE.

SOMRA VISA SEGUIR OS
SEGUINTES OBJETIVOS
SOMRA visa seguir os seguintes objetivos
• Facilitar a mudança ambiental nos níveis local e regional por meio
de atividades de base organizadas por ONGs verdes e os
participantes da SOMRA;
• Promover valores comuns e engajamento cívico das comunidades
migrantes no seu novo ambiente;
• Oferecer níveis mínimos de oportunidades de aprendizagem
relacionados com medidas ambientais que aumentem a
empregabilidade através do reforço das competências essenciais
para migrantes, refugiados e requerentes de asilo.

