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Objetivos do Projeto

• Aumentar a cooperação entre as organizações envolvidas 
na educação de adultos, com uma abordagem holística de 
aprendizagem e um foco na introdução horizontal de 
aspetos da moda (culturais, éticos, comerciais, 
ambientais) em atividades de ensino e na
alunos;
 
• Apoiar as pessoas provenientes de grupos desfavorecidos 
(imigrantes, desempregados, pessoas de baixo nível 
escolaridade, sem qualificação básica), aumentando a sua 
motivação para iniciar uma aprendizagem usando a moda 
como um ve
 
• Reforçar as competências sociais e cívicas desses alunos, 
assim como o seu espírito de iniciativa, bem como a 
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