
Posto em prática pela equipa de psicólogas do GIS (Gabinete 
de Intervenção em Saúde), o Tudo aos Direitos é um programa 
de promoção dos direitos humanos e da cidadania destinado 
a jovens residentes em instituições de acolhimento. As quatro 
instituições onde decorre o programa são parceiros do GIS de 
longa data e já foram alvo de outras intervenções (saúde sexual, 
saúde mental, adoção de estilos de vida saudável). 

O projeto teve início em setembro de 2014 e terminará em fe-
vereiro de 2016, com a criação de um manual de boas práticas 
e a edição de um vídeo de sensibilização. Dividir-se-á em duas 
fases: a primeira contempla a intervenção direta com jovens e 
técnicos/educadores; a segunda fase prevê a disseminação da 
experiência e do conhecimento adquiridos a outras instituições, 
através da educação de pares, a qual será posta em prática pelos 
jovens mas também pelas equipas técnicas e educativas. 

O prOjetO

Semanalmente, estão a ser re-
alizadas sessões de grupo com 
41 jovens de idades compreen-
didas entre os 12 e os 20 anos, 
através de dinâmicas de grupo 
organizadas em três módulos 
temáticos: competências pes-
soais, competências sociais e 
cidadania e direitos humanos.

Os jOvens

Mensalmente, estão a ser rea-
lizadas ações de formação di-
rigidas às equipas técnicas e 
educativas com o objetivo de 
favorecer a adoção de uma ati-
tude promotora da participa-
ção dos jovens na instituição, 
assim como da defesa dos seus 
direitos. 

Os adultOs

Estão previstos quatro momen-
tos de encontro entre jovens e 
técnicos/educadores, com a in-
tenção de promover o diálogo 
e a reflexão conjuntos. Desta 
forma, pretende-se que sejam 
tomadas decisões que possam 
conduzir a mudanças efetivas 
dentro da instituição. 

Os jOvens e 
Os adultOs

A entidade promotora do pro-
jeto é a APDES (Agência Pia-
get para o Desenvolvimento), 
uma ONG-D que trabalha junto 
de comunidades vulneráveis 
visando o seu desenvolvimen-
to integrado e a coesão social. 
O projeto é financiado pelo 
EEA Grants, no âmbito da ini-
ciativa da Fundação Calouste 
Gulbenkian denominada Ci-
dadania Ativa. Tem como enti-
dade parceira o IAC – Instituto 
de Apoio à Criança.

as entidades
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