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Apresentação



Quebra barreiras linguísticas com uma 

metodologia inovadora e informal.
O SPEAK é uma organização de 
impacto, que facilita a integração 
de  pessoas migrantes e refugiadas 
nas suas novas cidades.

 
Os produtos core são um programa de 
intercâmbio de línguas e culturas  e eventos 
multiculturais - community-organized.

Cria importantes redes que ligam 

migrantes, refugiados e população 

local. 

Promove a diversidade, a aceitação 

e ajuda a construir comunidades 

mais fortes.



O SPEAK liga migrantes, refugiados e população local através de um 
programa de intercâmbio cultural com cursos de línguas e eventos. 



Facilita a integração de migrantes e refugiados através da aprendizagem 
da língua e da participação em eventos.

A participação em grupos 

ou eventos ajuda os 

participantes a construírem 

relações significativas 

e a aprenderem línguas de 

forma mais descontraída 

e eficaz. 

Pelo foco na aprendizagem 

informal, os participantes 

não apenas quebram a 

barreira linguística 

como criam uma 

rede de apoio vital.



Como fazer parte?

Participar 
nos grupos

Ser 
Buddy

Aprender  uma 
nova língua e 
cultura, 
conhecer novas 
pessoas e 
celebrar a 
diversidade 
cultural.

Ajudar outros a 
aprender 
línguas e 
culturas num 
ambiente 
descontraído e 
informal.

(Nós damos uma 
ajuda!)

Inscrição: Os participantes pagam uma 
taxa de  29€. 

Participantes que não possam pagar, 
têm acesso ao SPEAK de forma 
gratuita.



O SPEAK facilita a construção de redes de suporte e ajuda a derrubar a 
barreira linguística.

Partilha e 
descoberta

Novas pessoas e 
culturas

Aprendizagem 
descontraída

Celebração da 
diversidade

Como funciona

1 2 3

Os participantes inscrevem-se 
para aprender uma nova língua.

Também se podem registar 
para ajudar outros a aprender 

línguas e culturas.

Os participantes são então 
alocados, de acordo com as 

suas preferências de inscrição.

4

Os participantes aprendem 
uma língua, fazem amigos, e 
criam uma rede informal de 

apoio e amizade. 



O SPEAK utiliza um modelo Online2Offline que dá escalabilidade e 
agilidade.

Online (portal SPEAK): 
Inscrições, Pagamentos, Horários, Conteúdos

Presencialmente (espaços cedidos por entidades locais):
Aprendizagem, Partilha, Criação de relações

O SPEAK funciona com um modelo Online2Offline usado por empresas como a Uber. As inscrições, os pagamentos, os horários, a 
criação de turmas e a disponibilização de conteúdo pedagógico são geridos na plataforma online do SPEAK, enquanto os cursos, os 
eventos, e o processo de aprendizagem e integração social acontecem presencialmente.



A plataforma web funciona em desktops



Enquanto presencialmente se desfruta da aprendizagem e da partilha em 
espaços subutilizados cedidos por entidades locais.



Porquê o SPEAK?

632 cursos de língua & cultura dinamizados 
até hoje, num total de 6098 participantes.

Cursos facilitados por Buddies motivados e 
comprometidos.

Aprendizagem através da partilha, jogos e 
atividades divertidas.

Contexto de aprendizagem que conjuga a 
língua e a cultura.



Comunidade global

 
Membros 

 
Nacionalidades

 
Crescimento

Em 2018 o SPEAK teve +  em grupos de aprendizagem de línguas e +
.



O SPEAK em histórias:

O SPEAK tem dezenas de idiomas disponíveis 

e está presente em Leiria, Lisboa, Porto, 

Coimbra, Braga, Aveiro, Amarante, Madrid, 

Turim e Berlim. 

E por estes locais, vão surgindo histórias que 

nos inspiram e motivam a levar o SPEAK para 

todas as cidades! 

Algumas delas, estão neste vídeo:

Clique na imagem para ver o vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=zbzl0p2Jjfk


O mais importante!

“Eu tenho tantos amigos agora. 
Eu sinto que tenho uma família, 
e já não me sinto tão sozinha.

Agora, eu também consigo falar 
português, e já não tenho uma 
problema para comunicar.”

- Fatema, Libya 
Buddy de Árabe
Participante de Português



SPEAK na comunicação social:

SIC Notícias

RTP

P3 

Porto Canal 

Dinheiro Vivo

Público

http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/web-summit/2016-11-07-Speak-e-Xhockware-1
https://www.rtp.pt/noticias/pais/siria-quer-ajudar-na-integracao-de-migrantes-e-refugiados-a-viver-em-braga_v1082837
https://www.publico.pt/2018/06/28/p3/perfil/khuloud-kalthoum-a-refugiada-siria-que-quer-ajudar-na-integracao-de-outros-migrantes-1835768
http://portocanal.sapo.pt/noticia/158590
https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/speak-quer-ajudar-imigrantes-e-refugiados-na-europa-a-aprender-linguas/
https://www.publico.pt/2017/09/22/mundo/noticia/ajudar-mas-sem-ideia-do-que-fazer-1786280

