
O projeto TUDO AOS DIREITOS é promovido pela APDES, (Agência Piaget para o Desenvolvimento), uma ONGD que trabalha junto de comunidades vulneráveis visando o seu 
desenvolvimento integrado e a coesão social, e co-financiado pelo EEA Grants com o apoio da Noruega, Islândia e Liechtenstein, no âmbito da iniciativa da Fundação Calouste 
Gulbenkian - Cidadania Activa.

O TUDO AOS DIREITOS propõe uma intervenção conjunta em 
lares de infância e juventude do concelho de Vila Nova de Gaia, 
destinado aos jovens e às equipas técnicas e educativa. 
Terminada a primeira fase do projeto, que teve o seu início em 
Setembro de 2014, este é o momento de se fazer um balanço 
das actividades. 
A segunda fase de atividades já está a ser preparada e prevê 
uma componente inovadora de educação de pares, que será 
posta em prática, já a partir de Setembro, pelos jovens e equi-
pas técnicas e educativas. 

O prOjetO

Até ao momento a equipa multidisciplinar do GIS (psicologia e 
sociologia), já interveio junto de 45 jovens, em 4 instituições par-
ceiras (Lares de Infância e Juventude) do Grande Porto. 
Trabalhamos com os jovens através de sessões semanais em gru-
po nas próprias instituições. Em Setembro retomamos o trabalho 
que só terminará em Fevereiro de 2016. Até lá os jovens devem 
estar preparados para falar sobre Direitos Humanos a outros jo-
vens – segunda fase do projeto.

Junto das equipas técnicas e educativas de cada instituição par-
ceira realizaram-se nove sessões de formação, onde se abordaram 
vários temas ligados à promoção dos direitos e da protecção par-
ticipada dos jovens, entre os quais se destacam: Cidadania e Di-
reitos Humanos da Criança, Comunicação e Gestão de Conflitos, e 
Promoção da Autonomia e Participação dos Jovens. 
Numa das sessões subordinada ao tema Gestão dos Afetos, con-
tamos com uma convidada externa, através da parceria com o 
GEAV (Gabinete de Estudos e Atendimento a Agressores e Víti-
mas) da FPCEUP, para a sua dinamização. 

BalançO das 
actividades:

Estas são momentos/sessões de 
encontro entre os jovens e equi-
pa técnica e educadora, para 
promoção do diálogo e reflexão 
conjunta, de forma a promover 
mudanças no sentido de uma 
maior participação dos jovens 
nas instituições. Já foram realiza-
das 3 interseções junto de cada 
instituição, de onde saíram ideias 
tais como: Comissão de Morado-
res, Assembleia de Utentes, Li-
vro de Opinião, entre outras, que 
serão trabalhadas ao longo da 
segunda fase do projecto. 
O Feedback que ouvimos é grati-
ficante: “desde que estas sessões 
começaram elas [equipa técnica 
e educativa] já nos ouvem mais” 
(J., 14 anos). 

nOvas dinâmicas 
de participaçãO 
e cOmunicaçãO: 
saBe O que sãO 
as interseções?

No passado dia 6 de Junho, 45 
jovens juntaram-se num evento 
proposto e criado por eles. Atra-
vés das cores do Paintball, pu-
deram colorir os Direitos Huma-
nos. A forma de jogar Paintball 
foi inovadora: já se imaginou a 
jogar de vendas nos olhos? Esta 
foi a forma encontrada para tes-
tar a diferença entre as equipas, 
e a sensação de estar em (des)
vantagem foi sentida por todos! 
Visite a notícia completa no 
site: www.apdes.pt. 

O eventO - 
direitOs HumanOs 
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