
SOBRE O PROJETO

Para crianças e jovens com experiência em acolhimento, 
a institucionalização pode tornar o processo de desen-
volvimento particularmente exigente devido, nomeada-
mente, à falta de apoio formal, à ausência de uma rede 
social funcional bem como aos muitos outros desafios da 
vida independente.

O YOUTH MOVING é um projecto financiado pelo pro-
grama Erasmus+, com vista a reforçar a participação na 
vida democrática de jovens em autonomia na Europa, 
através do seu empoderamento enquanto cidadãos ati-
vos, abordando a forma de se relacionarem, expressarem 
os seus pontos de vista e serem ouvidos pelos principais 
stakeholders na área do acolhimento. Este objetivo será 
alcançado através dos dois resultados do projeto:

1. curriculum of workshops destinados a encorajar a 
participação dos jovens em autonomia nos proces-
sos democráticos da sociedade

2. Vídeos destinados a sensibilizar o público em geral 
e os decisores políticos para a importância da parti-
cipação dos jovens em situação de acolhimento nos 
processos democráticos.

O OBJETIVO E ATIVIDADES DO PROJETO focam em:
 • reforçar competências de profissionais 

que trabalham com jovens em situação de 
acolhimento,

 • encorajar a participação ativa dos jovens na 
sociedade,

 • ultrapassar limitações e
 • criar oportunidades para os jovens expressarem a 

sua opinião.

1.ª REUNIÃO TRANSNACIONAL DO PROJETO
A primeira reunião transnacional ocorreu nos dias 6 e 7 
de Dezembro de 2021, em formato online, tendo sido 
organizada pela SIRIUS, coordenadora do projeto. Todos 
os representantes dos parceiros apresentaram as suas 
organizações relativamente ao background da organiza-
ção, às suas linhas de ação e âmbito de intervenção, ex-
periência  e trabalho já desenvolvido bem como quanto 
ao seu capital humano tendo manifestado a sua vontade 
de participar plenamente neste projecto. Durante a reu-
nião a Sirius, organização coordenadora, apresentou a 
ideia principal do projeto, enquadrou o seu contexto e re-
forçou o papel relevante para o grupo-alvo. Além disso, 
a organização coordenadora apresentou os objetivos e 
os resultados previstos do projeto e as suas respectivas 
atividades. A apresentação detalhada foi preparada com 
todos os passos necessários para que cada resultado do 
projeto fosse entregue. Foi igualmente definido o hiato 
temporal destinado à elaboração quer do plano de di-
vulgação como da lista das partes interessadas, o que 
foi explicado pelo parceiro romeno, a DGASPC HR. O 
parceiro italiano, Co&so apresentou o Manual de Gestão 
da Qualidade, a avaliação do progresso, qualidade e re-
sultados do projeto. A APDES partilhou com os parceiros 
informação relativa ao desenvolvimento do workshop 
curriculum que terá como objetivo encorajar a participa-
ção dos jovens em acolhimento nos processos democrá-
ticos. Para tal, foi esclarecida a importância de um mo-
mento prévio de investigação com foco no envolvimento 
dos jovens e das boas práticas no âmbito da temática 
em apreço. A FAMO apresentou algumas opções para o 
desenvolvimento do material de vídeo, diferentes estilos 
de narrativa e animação. O vídeo a elaborar irá retratar 
os diferentes desafios com que os jovens acolhidos se 
deparam no momento da saída da instituição. Todos os 
parceiros concordaram que o evento LTT, o qual ocorre-
rá no próximo ano, pode ser uma oportunidade para os 
jovens oriundos dos países parceiros, participarem e ad-
quirirem competências de advocacy através da filmagem 
e edição de vídeo. Através desta atividade, o consórcio 
pretende demonstrar aos decisores políticos europeus 
quais os principais problemas e desafios que estes jo-
vens enfrentam no momento de saída do acolhimento.

O apoio da Comissão Europeia na elaboração desta publicação não 
constitui uma aprovação do seu conteúdo, o qual reflete apenas as opi-
niões dos autores, pelo que, a Comissão não pode ser responsabilizada 
por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas. 

Para mais informações sobre o projecto, visite a nossa página web 
http://youthmoving.eu ou a nossa página no Facebook „Youth Moving”.

Conheça os parceiros

Sirius -  Croácia 
http://centar-sirius.hr - coordinator

APDES – Portugal 
http://apdes.pt

FAMO – República Checa 
https://www.filmovka.cz 

DGASPC Harghita -  Romenia 
http://www.dgaspchr.ro/

Co&So – Itália 
http://www.coeso.org

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – Croácia 
http://www.udomiteljizadjecu.hr/


