
PARA QUEM É?
O projeto RefugeesIN e os seus resultados dizem 
respeito, em primeiro lugar, às organizações e 
profissionais nos campos de educação de adultos e 
de sociedade civil, que trabalham com refugiados, e 
também aos especialistas em matérias de migrações 
e de inclusão social.

O Pacote de Aprendizagem RefugeesIN pretende 
desmistificar algumas conceções e equívocos comuns 
relativamente à crise mundial dos refugiados, 
favorecer o diálogo intercultural e promover a inclusão 
social.

PARTICIPE!
Os parceiros RefugeesIN desejam conhecê-lo/a! Participe nas 
Conferências & Festivais de Cinema que irão realizar-se em 
Portugal, Alemanha, Itália, Eslovénia, Irlanda e Grécia, em 
Outubro/Novembro de 2018.

Website RefugeesIN: 
http://refugeesinproject.eu

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

INTERESSADO/A?

ENTRE EM CONTACTO, PARA 
MAIS INFORMAÇÕES

http://refugeesinproject.eu

PARCEIROS:NÃO PERCA O PACOTE
REFUGEESIN!  
Vá a: 
refugeesinproject.eu/pt/pack.html
para obter mais informações sobre o pacote 
RefugeesIN e como obtê-lo!

Projecto No 2016-1-PT01-KA204-022983
Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula 
exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável 
pela utilização que dela possa ser feita.

CINEMA PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL DE REFUGIADOS 

http://refugeesinproject.eu
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/
http://refugeesinproject.eu
https://www.refugeesinproject.eu/pt/pack.html


RECURSOS 
INSPIRADORES
O 
PACOTE DE APRENDIZAGEM 
REFUGEESIN 
já está disponível!

O pacote inovador, baseado em filmes, conta 
com um conjunto de recursos educativos e 
material de suporte ao Curso RefugeesIN. Inclui:

• Brochura “Histórias de vida reais – 
da fuga à pertença” (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/pt/pack/brochure.html
26 histórias reais de inclusão bem-sucedida de 
ex-refugiados, que podem inspirar recém-chegados 
no processo de transição e de integração nas suas 
novas sociedades europeias de acolhimento.

• Catálogo de Filmes  (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/pt/pack/catalogue.html
Coleção de 24 filmes que descrevem histórias 
(ficcionais ou reais) de sucesso sobre a inclusão 
social de refugiados. 

Inclui: 

12 longas-metragens 
com histórias reais ou ficcionais, selecionadas em 
grupos focais (focus group), em cada um dos 
países-parceiros.
refugeesinproject.eu/pt/pack/catalogue/
films.html

12 documentários  
produzidos no âmbito do Curso RefugeesIN.
refugeesinproject.eu/pt/pack/catalogue/
documentaries.html

• Curso (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/pt/pack/course.html
Oportunidade inovadora de aprendizagem, em 6 
módulos, para os educadores de adultos, de forma a 
responderem melhor às necessidades de refugiados/
requerentes de asilo com que trabalham, e com o 
objetivo último de promover a sua inclusão social.

• Guia (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/pt/pack/guide.html
O Guia apresenta os fundamentos e a abordagem 
RefugeesIN ao público-alvo, quer no âmbito 
da aprendizagem de adultos (educadores & 
instituições) como da Sociedade Civil (pessoal 
& organizações), ilustrando como usar de forma 
flexível os Recursos disponibilizados no Pacote.

APOIO
Acredita que o Cinema Europeu e o Pacote 
RefugeesIN podem contribuir para a promoção 
da inclusão social? Se sim, por favor preencha 
a declaração de apoio e explique de forma 
sucinta como está a usar/ pretende usar o Pacote 
RefugeesIN.
refugeesinproject.eu/pt/actions/support/
declaration.html

COPYRIGHT
O uso do Pacote de Aprendizagem RefugeesIN 
é permitido, desde que a fonte e o projeto 
sejam claramente identificados, e os recursos 
incluídos não sofram nenhuma modificação. 
Outras organizações, para além das organizações 
parceiras do projeto, necessitam de autorização 
da AidLearn, Portugal, para alterar os produtos 
contidos no pacote.
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