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“Tolerance, inter-cultural dialogue 
and respect for diversity are more 
essential than ever in a world where 
peoples are becoming more and 
more closely interconnected.”

B E N E F Í CIOS DO  
PROJETO NEST

• Participa no nosso estudo para sabermos as tuas 
necessidades e pontos de vista acerca da integração no 
país anfitrião.
• Participa na fase piloto do‘Learn & Blend’ e dá-nos a tua 
opinião.

Número de Cidadãos 
não-europeus

FACTS

És um migrante/refugiado 
a residir na Europa?

É um educador/formador em contacto 
com uma população de migrantes e 
refugiados?

www.project-nest.eu

NESTproj

NESTproject2019 

nest_proj

+30 210 8215044

info@project-nest.eu

¬Kofi Annan, Antigo Secretário-Geral das Nações Unidas

Cidadãos não-europeus em 
risco de pobreza ou exclusão.

45.5%

26.3%
31.5%

57.1%

•Reforçar o acesso de migrantes e refugiados à educação 
inclusiva e à aprendizagem ao longo da vida.
•Aumentar a consciencialização cultural dos migrantes por 
meio do desenvolvimento e partilha de recursos 
educacionais personalizados.
•Revitalizar o diálogo político e a aprendizagem mútua 
entre as partes interessadas, por intermédio do 
intercâmbio de melhores práticas no campo da educação 
e integração cultural.
•Aprimorar as habilidades dos profissionais da educação 
na transmissão de conhecimento cultural,  facilitando a 
inclusão de migrantes e refugiados nas sociedades 
anfitriãs.
•Desenvolver e implementar uma abordagem inovadora 
de aprendizagem cultural, adaptada às necessidades dos 
migrantes e refugiados, que promova a compreensão 
mútua e os sentimentos de pertença.

C O N TA CTE-NOS

  A TUA PARTICIPAÇÃO É 
IMPORTANTE PARA NÓS

Itália

4.3 M 
pessoas

Alemanha
  7.7 M 

pessoas

Portugal
642 K 

pessoas

Grécia

933 K 
pessoas

I M PA C TO DO 
PROJETO N E S T 

Promoção da inclusão dos migrantes
e refugiados nas comunidades
Europeias

• Sabe mais acerca do ‘Learn & Blend’
•Recebe formação no nosso programa de 
mentorias culturais

SOLICITA INFORMAÇÕES 
DE COMO TE PODEMOS 
AJUDAR
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