
CINEMA PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL DE REFUGIADOS 

COMO PODE
PARTICIPAR?
Para efeito de consulta sobre os produtos do projeto, 
de recolha de recomendações e sugestões de melhoria, 
constitui-se, em cada um dos países-parceiros, uma 
bolsa externa de especialistas (BEE), composta por 
representantes de comunidades de refugiados, de 
educação de adultos, de pessoal de organizações da 
sociedade civil (ONG) e de peritos em cinema. 

ONDE PODEMOS VER 
OS DOCUMENTÁRIOS 
REFUGEESIN?
Website RefugeesIN: 
http://refugeesinproject.eu

Facebook RefugeesIN: 
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN

INTERESSADO/A?

CONTATE-NOS PARA 
MAIS INFORMAÇÕES!

http://refugeesinproject.euProject No 2016-1-PT01-KA204-022983
This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.

PARCEIROS:

QUANDO 
ACONTECERÁ?
JAN. – JUN. 2017:  BROCHURA
Histórias bem-sucedidas de inclusão de ex-refugiados.  

JAN. 2017 – FEB. 2018: CATÁLOGO DE FILMES
Longas-metragens e documentários curtos.

JUN. 2017 – FEB. 2018: CURSO
Filmagens dos documentários curtos. 

JAN. – JUN. 2018: GUIA
Recomendações para a utilização dos recursos do Pacote. 

MAR. –  APR. 2018: SEMINÁRIO Promocional

JUL. 2018: Finalização do PACOTE REFUGEESIN 

OUT. –  NOV. 2018: Conferências & Festivais de Cinema

http://refugeesinproject.eu
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/
http://refugeesinproject.eu
https://www.vhs-hamburg.de/
http://www.iadt.ie/
www.aidlearn.com
www.utzo.si
www.cstudifoligno.it
www.gcr.gr


O QUE É O  
REFUGEESIN?
RefugeesIN - Cinema para a Inclusão 
Social de Refugiados é um Projeto 
Europeu concebido e desenvolvido por 
organizações parceiras da Alemanha, 
Itália, Eslovénia, Irlanda e Grécia, 
coordenado pela AidLearn, Portugal. 

Quando se vive uma calamidade 
humanitária de proporções históricas, 
com pessoas a enfrentar processos 
complexos e dolorosos nos seus percursos 
de adaptação às sociedades europeias, 
acredita-se que o cinema pode e deve 
transmitir mais frequentemente histórias 
de sucesso de inclusão social de refugiados 
nas suas pátrias recém-adotadas. Mas 
será que é realmente assim?

Será que as crenças sociais negativas em 
torno dos refugiados foram substituídas 
por outras mais inclusivas e em sintonia 
com as sociedades multiculturais de hoje? 
Será que as realizações de ex-refugiados 
bem incluídos nas sociedades da UE, 
onde hoje vivem, são suficientemente
visíveis para destacar o papel 
central de modelagem a que 
os recém-chegados podem 
aspirar?

PARA QUEM É?
O projeto, os seus resultados e produtos 
destinam-se principalmente a educadores 
de adultos (de refugiados), prestadores de 
educação de adultos, pessoal e organizações 
da sociedade civil, especialistas em 
educação de adultos e inclusão social                     
e peritos em cinema europeu.

O projeto também visa sensibilizar                              
a opinião pública sobre sociedades coesas           
e inclusivas, o papel dos filmes na promoção 
de representações de inclusão social e sobre 
como as comunidades de refugiados podem 
ser tratadas hoje.

E a educação cinematográfica para esse 
fim?

COMO 
ATUAREMOS? 
RefugeesIN oferece um Pacote inovador 
baseado no cinema para profissionais que 
trabalham com refugiados utilizarem na 
sua atividade. O Pacote destina-se a en-
corajar o diálogo intercultural, a combater 
a discriminação contra os refugiados e                   
a promover a sua inclusão social.

O cinema é usado como uma ferramenta 
para romper estereótipos e retratar 
histórias de vida reais e inspiradoras de 
ex-refugiados bem incluídos e ter um 
papel de modelo para a inclusão social de 
recém-chegados.

Publica-se o Pacote RefugeesIN (com 
Brochura, Catálogo de Filmes, Curso                  
e Guia) e conduz-se um teste piloto onde 
os próprios refugiados realizam curtos 
documentários sobre histórias reais de 
inclusão social.


