
PRIMEIRO TELAS ABERTAS REGIONAL 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:  

1.1 Título do projeto:  

- Telas Abertas Regional 

1.2 Nome da entidade:  

- Grupo Mulheres do Brasil  

1.3 Coordenador do projeto:  

- Élida Sousa e Luz Pereira - Núcleo Dublin  

1.4 Fone / Email 

+353 87 112 8026 / dublin@grupomulheresdobrasil.org.br 

 

2. JUSTIFICATIVA: NÃO REINVENTAMOS A RODA  

Este projeto surgiu a partir de um “sofrimento” pessoal que o Núcleo Dublin enfrentou 
durante seu surgimento em Março de 2020. Éramos apenas duas voluntárias, com muitas 
ideias, muita vontade de desenvolver, mas com pouco entendimento de como fazer as 
coisas acontecerem e pouco tempo para todas as atividades. 

As reuniões de liderança realizadas mensalmente pelos Núcleos Internacionais eram a 
melhor forma de entendermos o que poderia ser feito, pois ali escutávamos depoimentos 
de outras voluntárias sobre o que e como desenvolveram seus Núcleos.  

Essa troca de experiências nos dava o combustível necessário para trabalharmos mesmo 
sem termos idéia de onde chegaríamos. Percebemos que alí nós aprendemos mais do que 
tentando navegar sozinhas nas plataformas de outros núcleos para buscar inspiração para 
o nosso e atrair novas voluntárias. Contudo, a falta de tempo para todas as tarefas era e 
ainda é uma realidade, afinal, todas temos nossos trabalhos e comprometimentos diários 
que nos impedem de nos dedicarmos como gostaríamos. Foi pensando nesses fatores, 
troca de experiências e falta de tempo, que decidimos propor a vocês o projeto TELAS 
ABERTAS REGIONAL . 

3. OBJETIVO(S): JUNTAS SOMOS MAIS FORTES  

O objetivo deste projeto é criar o primeiro Telas Abertas Europeu como ação 
experimental para posteriormente ser replicado nas demais regiões em que 
atuamos (Estados Unidos, Ásia, Brasil, América). 
Queremos criar em conjunto um evento que apresente o Grupo, Núcleos e ações de 
destaque existentes, para com isso criarmos a cola entre os núcleos, a visibilidade para o 
grupo, gerar mais acolhimento a novas voluntárias, dar a elas uma amostra da dimensão e 
alcance do Grupo e como impacto mensurável reduzir a demanda de trabalho dos Núcleos 
na preparação de Telas Abertas individuais. 
 





 
 

4. PÚBLICO BENEFICIADO:  CADA MULHER CONTA 

Líderes de Núcleos, líderes de comitês, novas Líderes, voluntárias registradas e possíveis 
voluntárias e consequentemente o Grupo Mulheres do Brasil como um todo. 

5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA:  CONECTAMOS TODAS AS PESSOAS  

Reunião Telas Abertas Europeu será um trabalho em conjunto dos diferentes Núcleos para 
organização de reuniões mensais. 
Participarão os Núcleos de Interesse das novas voluntárias: podemos aqui pedir para que 
elas preencham um pequeno formulário falando em qual país tem interesse em atuar. 
 
A estrutura da reunião será semelhante ao Portas Abertas. 
 
Apresentação do Grupo 

- Estrutura dos Núcleos 
- Quantos Núcleos Existem 
- Número de Mulheres registradas  
- Workplace (Grupo de boas vindas/acolhimento)  
- Divisão de salas virtuais para apresentação das ações do Núcleo  

Apresentação curta de cada Núcleo - Salas  
- Objetivo 
- Comitês e ações existentes  
- Espaço para as mulheres falarem e se conhecerem 

 

6. IMPACTO: IMPACTO SOCIAL MENSURÁVEL 

● Apoiar os novos núcleos no entendimento de como as reuniões funcionam 
● Ampliar a visibilidade das ações existentes nos Núcleos 
● Dar protagonismos às Voluntárias que queiram liderar a organizar o evento 
● Entender a possibilidade de ações conjuntas 
● Troca de experiências 
● Gerar COLA  
● Reduzir a demanda de trabalho dos núcleos nas criações de Telas Abertas 

individuais. 
●  

7. PARCERIAS E INTERFACES: DAR ACONCHEGO  

Trabalhar com o Comitê Mundo Digital para apresentação do Workplace. 

Trabalhar com o Comitê de Boas-Vindas de cada Núcleo para encontros de acolhimento. 
Aqui podemos entender se a voluntária se sente acolhida e envolvida nas ações. 

8. RECURSOS:  Líderes e voluntárias que queiram iniciar esta ação. 

8.1 Materiais: Webex 





8.2 Financeiros: 0 

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:  FAZER ACONTECER 

Lançamento do projeto em Maio de 2021  
26/03/2021  - Escrever projeto e apresentar para Andrea Clemente 
14/05/2021  - Apresentação do Projeto as líderes de Núcleos Internacionais 
XX/XX/XXXX - Definição de Comitê Europeu 
XX/XX/XXXX - Marcar a primeira Reunião de Regional  
XX/XX/XXXX - Criação de Formulário para entender a demanda  
XX/XX/XXXX - Criação de Arte  
XX/XX/XXXX - Divulgação na Mídias Sociais e Workplace Geral  
XX/XX/XXXX - Reservar data para Treinamento no Workplace  
 
FUSO HORÁRIO  





 












