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O PROJETO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 
 

A. Capacitação de ONG’s 

 A  Rede Proteger + e os Young Experts serão capacitados. 

 

 

Siga-nos em 

https: 

//apdes.pt/pt/

portfolio/work-

in-progress/ 

O projeto Work In Progress - promover percursos sociais e 

profissionais de sucesso em jovens em autonomia de vida – 

financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega através do 

Active Citizens Fund/EEA Grants, teve o seu início em abril de 

2019 e terá a duração de 2 anos e meio.  

 Os principais objetivos do projeto são (1) Capacitar 2 ONG que 

trabalham com jovens em autonomia de vida para a adoção de 

processos participativos e gestão democrática; (2) Promover a 

integração no mercado de trabalho de jovens em autonomia de 

vida e jovens NEET e (3) Capacitar a entidade promotora para a 

melhoria organizacional. O projeto é coordenado pela APDES e 

conta com 4 parceiros: a Universidade Oslo Metropolitan 

(Noruega), a GAIURB - Urbanismo e Habitação, EM (Escola 

Oficina), a Escola das Virtudes - Cooperativa de Ensino 

Polivalente e Artístico, C.R.L. e os Young Experts - Grupo informal 

de jovens em autonomia de vida. 

 

Young Experts 

Os Young Experts são um grupo informal 

de jovens em pré-autonomia ou 

autonomia de vida. Neste âmbito, estão 

previstas 2 atividades:  

(1) 6 sessões de formação (2h cada) 

sobre processos participativos e gestão 

democrática; (2) reuniões de 4 em 4 

meses  para monitorização. Este grupo 

informal já tem colaborado com a APDES 

em projetos anteriores sendo 

fundamental a sua capacitação com vista 

a um maior empoderamento dos jovens e 

uma maior participação cívica. 

 

 

Rede Proteger+ 

A Rede Proteger+ é uma rede informal 

fundada pela APDES, em 2015, no âmbito do 

projeto Tudo aos Direitos da qual fazem parte 

6 casas de acolhimento de Vila Nova de Gaia. 

Esta tem como principal finalidade potenciar 

sinergias e promover uma melhor prática 

profissional na área do acolhimento, através 

da capacitação de técnicos, partilha de boas 

práticas e partilha de recursos. 

Serão realizadas 2 sessões de formação (2h 

cada) com vista à sua própria capacitação e 

com vista à adoção de processos 

participativos e de gestão democrática nas 

instituições que a integram. 



 

 

 

B. Intervenção com jovens em autonomia  

 

 

 

 

 
C. Capacitação da entidade promotora 

A APDES será capacitada ao longo do projeto, através da execução do plano de ação que contempla áreas como: 

estratégia, marketing, comunicação e angariação de fundos, estrutura, governação e liderança e recursos humanos. 

 

 

PARCEIROS ENVOLVIDOS NO PROJETO  

 

 

A Universidade Oslo Metropolitan tem um papel de consultor na conceção e 

implementação do projeto, validando as atividades propostas, devido à sua vasta 

experiência de investigação científica no âmbito de crianças e jovens em acolhimento. 

 

A GAIURB, Urbanismo e Habitação, EM, através do projeto “Escola Oficina” – projeto de 

empreendedorismo e inclusão social, irá disponibilizar o espaço e equipamentos para 

dinamização das atividades junto dos jovens. 

 

A Escola das Virtudes – Cooperativa der Ensino Polivalente e Artístico, C.R.L., será 

um parceiro estratégico para o encaminhamento para formação, uma vez que 

disponibiliza cursos artísticos profissionalizantes nas áreas do audiovisual, produção 

media e do design que conferem dupla certificação. 

O projeto irá intervir junto de jovens em 

autonomia através de: 

(1) Formação de gestão de vida e de 

carreira. Serão realizadas um total de 

3 edições, cada uma com 20 sessões 

(60 horas) e pretende abranger 30 

jovens; 

(2) Sessões individuais de coaching para 

orientação dos projetos de vida e de 

carreira dos jovens; 

(3) Atividades de aproximação ao 

mercado de trabalho 

(4) Desenvolvimento de uma APP que 

procura apoiar jovens em autonomia 

após a saída da instituição 

 


