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Parabéns!
 

Acabou de adquirir o Manual de Processos Participativos e Gestão Democrática,

inserido no âmbito do projeto Work In Progress.

O projeto Work In Progress visa promover percursos sociais e profissionais de sucesso

em jovens em acolhimento e ex-acolhidos. Desta forma, de um modo geral, pretende

promover a autonomia e a resiliência de jovens em autonomia de vida, dando-lhes

ferramentas e competências para se envolveram mais ativamente na sociedade civil e

na definição dos seus projetos de vida mais ajustados e plausíveis.

O Work In Progress tem como público alvo os jovens em autonomia, ex-residentes em

acolhimento com idades entre os 18 e os 29 anos, jovens que não se encontram em

educação, formação ou emprego (NEET) com idades entre os 15 e 29 anos e

profissionais na área do acolhimento.

 

Este manual é um recurso educativo para ONG que desejem implementar

metodologias participativas, no âmbito do trabalho com jovens em autonomia de vida,

e que através destas abordagens e práticas de gestão democrática possam ser

capacitadas com vista a um maior empoderamento dos jovens e uma maior

participação cívica.

O Manual de Processos Participativos e Gestão Democrática foi desenvolvido pelo

Gabinete de Intervenção em Saúde (GIS) em dois grupos parceiros informais que já

têm sido alvo de outras intervenções deste Gabinete, no âmbito do projeto Work In

Progress. Neste sentido, decorreu, numa primeira fase a formação sobre processos

participativos e gestão democrática com estas instituições; na segunda fase ocorreu a

monitorização desta componente.
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1 . 1 .  O B J E T I V O  D O  M A N U A L

Introdução1.
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1 . 2 .  A  Q U E M  S E  D E S T I N A  E S T E  M A N U A L
Este manual foi delineado, não apenas para capacitar ONG’s, que trabalhem com

jovens em autonomia de vida, com conhecimentos e capacidades para implementar

metodologias participativas com sucesso, mas sobretudo para empoderar os jovens no

sentido de se envolverem nas estruturas sociais existentes tendo em vista a sua

autonomização e apropriação de direitos. 

Deste modo, o manual é especialmente dirigido a ONG’s que trabalham com jovens em

autonomia, ex-residentes de acolhimento com idades compreendidas entre os 18 e os

29 anos, no sentido de informar os jovens sobre os seus direitos e deveres enquanto

cidadãos ativos no desenvolvimento dos seus próprios projetos de vida sociais e

profissionais, bem como os mecanismos disponíveis para a sua autonomia e inclusão. 

Este manual tem a flexibilidade para ser usado em diversas ONG’s, por profissionais na

área do acolhimento, tendo em vista a promoção da autonomia e resiliência de jovens.

1 . 3 .  C O N T E Ú D O  D O  M A N U A L

Este manual contém perspetivas teóricas e legais sobre metodologias participativas e

gestão democrática. Considerando que a adoção de processos participativos não é

ainda muito usada em instituições de acolhimento, este manual apresenta, também,

conselhos práticos e técnicas de facilitação da participação, com o objetivo de

maximizar a eficácia e o impacto das abordagens participativas implementadas.

Essas sugestões centram-se principalmente em técnicas de facilitação que procuram

envolver os jovens a um nível emocional e intelectual, como meio para alcançar a

capacitação pessoal e coletiva, que conduz a ações concretas de empoderamento dos

jovens.
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Num sentido amplo, o conceito de processos participativos e gestão democrática

remete para processos de diálogo que procuram incluir todos os jovens que estão

envolvidos numa questão, seja para partilhar conhecimentos sobre um tema, seja para

a identificação coletiva de desafios, seja para planear ações e tomar decisões

coletivamente. 

Uma abordagem participativa compreende o envolvimento dos participantes no

processo de planeamento, implementação e avaliação de projetos (Slocum, 2003).

De uma perspetiva pragmática, a participação melhora a qualidade das decisões,

enquanto que numa perspetiva normativa, a participação é necessária para tornar o

processo de tomada de decisão mais democrático. Destarte, os participantes podem

partilhar os seus pontos de vista, valores e argumentos sobre várias questões à

medida que estas vão sendo desenvolvidas e amadurecidas (idem). 

No mesmo sentido, processos de gestão democrática implicam que a tomada de

decisões relacionada com a gestão das instituições esteja também na “mão” dos

jovens. De acordo com Paro (2002), uma gestão democrática e participativa implica

que os agentes envolvidos participem no processo decisório, salientando Luck (2009)

que a participação vai além da mera tomada de decisão, caracterizando-se pelo apoio

mútuo do grupo e na convivência do quotidiano de trabalho (Antonioli, 2014).

As metodologias participativas procuram envolver, motivar, inspirar e capacitar os

participantes, para que atuem. Falar em participação remete para a expressão de

críticas e sugestões, passando pelo desempenho de papéis em atividades e tarefas,

pela organização de iniciativas e até à negociação de regras.

2.  Processos  Participativos  e  de  Gestão  Democrática
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Neste sentido, importa referir o modelo de compreensão da participação infantil criado

por Roger Hart (1992) - Escada de Participação (ou participation ladder).

O autor compõe a sua escada com oito níveis diferentes de participação, distinguindo

dois graus distintos de envolvimento: a não participação/pseudoparticipação e os

graus de participação. Os três primeiros níveis representam a não participação,

composto pelos degraus manipulativo, a decorativo e o Tokenismo/simbólico, em que

a criança/jovem participa nas atividades planeadas pelos adultos, mas sem perceber

o seu objetivo ou sem contribuir na sua execução ou ainda podendo contribuir, sendo,

contudo, desvalorizada pelos adultos. A partir do 4º degrau existe uma participação

das crianças/jovens, possuindo diferentes graus de envolvimento destes. O 4º

degrau, “designado mas informado” compreende uma participação da criança/jovem,

com compreensão do objetivo da atividade, tendo um papel definido na atividade.

No nível seguinte “consultado e informado”, as crianças/jovens participam como

consultores para os adultos, sendo-lhes dado feedback das decisões adotadas. Ou

seja, neste 4º e 5º nível ocorre uma participação consultiva, em que o jovem é

consultado sobre um assunto que lhe diga respeito. Apesar de o jovem se manter

passivo nestes níveis, esta participação pode ser bastante valiosa porque demonstra

respeito pela experiência e perspetiva do jovem. Aplicada a uma dimensão grupal, a

participação consultiva pode corporizar-se na aplicação de um inquérito acerca das

experiências dos jovens sobre a política, saúde, etc (CESIS, 2017).
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Já o 6º nível da escada “iniciado por adultos, mas decisões partilhadas com jovens”

reconhece como verdadeira a participação, uma vez que segundo Hart: “ainda que

neste nível, os projetos sejam iniciados por adultos, a tomada de decisão é partilhada

com os jovens” (Hart, 1992, p.14). Este nível supõe uma participação colaborativa entre

adultos e jovens. Esta participação é aplicada, por exemplo, no caso de uma

associação decidir organizar serviços de educação sexual para jovens, envolvendo, os

jovens na organização dos serviços e na sua divulgação, podendo colaborar ainda na

monitorização e avaliação de serviços, ainda que a gestão esteja a cargo de adultos

(CESIS, 2017). São exemplos desta participação as Assembleias de Jovens, explicadas

mais à frente.

No 7º nível “iniciado e dirigido por jovens”, as atividades são planeadas pelas

crianças/jovens e os adultos pouco interferem, constituindo-se o último nível “iniciado

pelos jovens mas decisões partilhadas com adultos” como o expoente máximo de

participação dos jovens em que os adultos apenas atuam como parceiros dos jovens

(Hart, 1992; Cunha, 2018). Este último nível representa uma participação promovida

pelo jovem, em que este cria as suas próprias estruturas ou organizações, controlando

o processo (CESIS, 2017).

As instituições de acolhimento revelam-se centrais para promover a elevada
participação dos jovens na escada da participação de Hart e para promover a
participação dos jovens na vida social e na tomada de decisões fora dos domínios
da democracia formal. Representam, ainda, espaços onde se promovem debates e
de aprendizagem de uma cultura democrática. Para que estas estruturas possam
existir, é necessário investir na formação dos técnicos e jovens nestas
metodologias participativas. A participação destes jovens é apenas sustentável se
existir uma cultura comunitária favorável à promoção da participação.

A audição (ato de ser ouvido, por si ou através

de representante) constitui o meio adequado para

concretizar a participação. Só ouvindo a opinião do jovem,

relevando-a no processo decisório, se concretiza o ato de

participação (CESIS, 2017). Este direito à participação do

jovem realiza-se numa relação dialogante entre o jovem e

o adulto, implicando que este reconheça aquele, como

um outro, com uma voz, que tem de ouvir e considerar

antes de tomar uma decisão que o afete (Ribeiro, 2014).



I . Carta da Juventude da CPLP

I I . Carta do Conselho da Europa sobre a Educação
para a Cidadania Democrática e a Educação para
os Direitos Humanos

I I I .  Carta Europeia Revista sobre a
Participação dos e das Jovens na Vida Local e
Regional

I V . Declaração Universal dos Direitos do Homem

V . Convenção Ibero-americana dos Direitos dos
Jovens

V I . Lei nº 12.852, de 2013 que instituiu o Estatuto
da Juventude e o Sistema Nacional de Juventude

2 . 1 .  P R E V I S Ã O  D E  M E C A N I S M O S  D E  P A R T I C I P A Ç Ã O
E M  I N S T R U M E N T O S  L E G A I S
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V I I . Lei nº 8/2009, de 18 de fevereiro que estabelece o
Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de
Juventude (atualizada pela Lei n.º 6/2012, de
10/02)



V I I I . Recomendação CoE | CM/Rec (2017)4 

«Trabalho com Jovens»

I X . Recomendação CoE CM/Rec (2016)7            
 «Acesso de Jovens aos Direitos»

X .  Recomendação CoE CM/Rec (2015)3 
 «Acesso de Jovens dos Bairros Desfavorecidos
aos Direitos Sociais»

X I . Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2019,
que aprova os princípios do Orçamento
Participativo Jovem Portugal, no ano de 2019
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3.  Recomendações  para  a  adoção  de  Processos

Participativos  e  Gestão  Democrática

Os métodos participativos referem-se aos métodos ou meios utilizados para promover

processos participativos e gestão democrática.

Alguns exemplos:

WORKSHOPS

SESSÕES DE CAPACITAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO

SEMINÁRIOS

DEBATES/PALESTRAS

As técnicas participativas, por outro lado, são as ferramentas usadas para implementar

a metodologia e estão integradas no método de forma lógica. Numa sessão de

facilitação, por exemplo, uma série de diferentes técnicas podem ser utilizadas. 

Alguns exemplos são:

CHUVA DE IDEIAS 
(BRAINSTORMING)
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SESSÕES PLENÁRIAS

TRABALHO EM PEQUENO GRUPO (BUZZ GROUPS)

DEBATE E DISCUSSÕES INTERATIVAS
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TEATRO/SIMULAÇÕES
 (ROLE PLAY)

ESTUDOS DE CASO

JOGOS INTERATIVOS OU
 COOPERATIVOS

DOCUMENTÁRIOS/FILMES
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No âmbito das dinâmicas de grupo, importa considerar os seguintes pontos para uma

boa gestão das mesmas (Amnistia Internacional, 2011):

Estar atento às pessoas que são mais
confrontativas e dominantes, bem como as
que são mais reservadas e pouco
participativas. Observar onde estão sentadas,
a sua postura, e a forma como se relacionam
com os seus pares e com o facilitador.

Usar dinâmicas/energizers para que as
pessoas se movam e envolvam. Dividir as
pessoas em pequenos grupos (dois, três ou
mais), permitindo que sejam distribuídas
aleatoriamente.

Ter em consideração que ao lidar com temas
sensíveis pode ser mais fácil para meninas e
mulheres, e meninos e homens, conversar
entre si antes de partilhar com o grande grupo
as suas histórias e experiências. Também é
válido para diferentes grupos etários ou
grupos étnico-culturais.

Incentivar à participação de forma convidativa,
justa e segura, dizendo qualquer coisa como
“Talvez aqueles que não falaram até agora
gostariam de dizer alguma coisa... se
estiverem à vontade”

Usar o próprio poder como facilitador para
desafiar subtilmente e modificar dinâmicas de
poder potencialmente negativas.
Isto pode ser manifestado, por exemplo, no
início das sessões plenárias, com uma alusão
às regras básicas.

Nunca permitir comentários que afrontem a
dignidade dos outros, que transmitam uma sensação
de superioridade ou arrogância, e que podem ser
dolorosos, cruéis ou discriminatórios, passem
despercebidos, especialmente se estes são
direcionados. 
Relembrar as regras básicas acordadas  ou
questionar a quem fez o comentário, para explicar
porque disse o que disse, e convidar outros
participantes a expressar as suas opiniões sobre o
que foi comentado.

Relembrar aos participantes que as
metodologias participativas têm tudo a ver
com partilha e aprendizagem coletiva:
“Quanto mais compartilhamos, mais rica será
a nossa experiência de aprendizagem.”

Sem forçar e sem ser demasiado
confrontativo, incentivar as pessoas mais
tímidas a participar, especialmente quando for
percetível, através da linguagem corporal, que
estão no limite de dizer algo (mão
semilevantada, ligeiro acenar da cabeça por
exemplo).
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Usar a sua própria linguagem corporal para
estimular as pessoas mais tímidas ou
reservadas, por exemplo: aproximando-se
quando percebe que podem querer dizer algo
ou encorajando-as através do contacto visual.

Usar sensibilidade e humor para passar de uma
participante que falou demais, de forma a permitir
que outras participem. 
Por exemplo, assim que a participante estiver a
começar outro tópico, interrompa imediatamente
com um comentário como: “Esse é um bom
ponto, obrigado! O que é que os restantes
participantes pensam?”

Tanto quanto possível, evitar entrar numa
discussão particular com participantes, pois
isso pode levá-lo a exercer a sua autoridade e
poder de forma rígida e hierárquica

Usar o elogio generoso, especialmente com
participantes tímidos, mas evitar ser
paternalista.

Se for necessário falar com um participante,
que é excessivamente dominante e
desrespeitoso, o melhor será fazê-lo de forma
subtil durante uma pausa ou no almoço, num
diálogo privado. Nesse diálogo, é importante
considerar sempre a sua participação,
sugerindo que ele também será beneficiado
ao ouvir as experiências dos outros.

Dar ao participante dominador uma tarefa, para
assegurar que as pessoas que não participaram, o
façam. Atribuir-lhe uma tarefa chave para se
concentrar, como parte do processo de formação
(por exemplo, fazendo com que ajude a colocar
flipcharts ou escrever as ideias do grupo em
papel) pode funcionar para diluir a sua
necessidade de dominar e de protagonismo sobre
outros participantes do grupo.
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São vários os mecanismos que fomentam a participação dos jovens nas casas de

acolhimento. Os abaixo apresentados são ideias que surgiram entre jovens e adultos

residentes de Lares de Infância e Juventude (LIJ) na zona do Porto, aquando do

programa “Tudo aos Direitos”, que visava promover a cidadania e os direitos humanos

junto destes jovens, aumentando a sua participação na instituição e formar técnicos e

cuidadores no sentido da promoção da participação dos jovens. 

Estes mecanismos devem servir apenas de exemplos, devendo ser adaptados a cada

contexto específico. O formador pode inspirar-se nestes exemplos, adaptando-os ao

contexto e público-alvo junto do qual vai intervir. Primordialmente, devem ser

privilegiadas metodologias sugeridas pelos jovens e, apenas no caso destes não

apresentarem propostas, avançados alguns dos métodos abaixo expostos.

 

Todos os jovens da casa podem escrever no livro

Pode ser anónimo

O conteúdo deve ser construtivo, independentemente

da opinião expressada ser uma opinião negativa ou

positiva Os adultos não podem escrever opiniões,

mas têm obrigação de consultar o livro diariamente,

assinar o que lêem e responder no prazo de uma

semana  

Os adultos e jovens elegem um representante para a

reunião em que se debaterão os assuntos do livro,

que decorrerá de dois em dois meses

O Livro de Opinião possibilita aos jovens escreverem o

que pensam acerca dos mais variados assuntos,

relacionados com a casa e as pessoas da casa. Este

pode adotar o formato de caixa de sugestões, se for

preferível.

No entanto, para o seu funcionamento ser eficaz,

devem ser implementadas algumas regras, tais como:

3 . 1 .  S U G E S T Õ E S  D E  M É T O D O S  P A R T I C I P A T I V O S  E  D E
G E S T Ã O  D E M O C R Á T I C A

LIVRO DE OPINIÕES / CAIXA DE SUGESTÕES
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As reuniões deverão ter um caráter trimestral

A realização da assembleia é da exclusiva responsabilidade dos jovens

Apenas os jovens e o adulto designado para tal (eleito pelos jovens para

acompanhar a assembleia), poderão estar presentes sem convocatória

Deve ser nomeado um grupo responsável por orientar a reunião e fazer o seu

resumo 

A participação na assembleia é voluntária  

Dois dias antes da reunião deve ser enviado um papel para a casa a relembrar a

sua realização

As decisões tomadas são representativas

A assembleia pode realizar-se com qualquer número de participantes, mas apenas

podem ser realizadas votações mediante a comparência de pelo menos 50% dos

jovens

As votações são anónimas

A Assembleia de moradores consiste numa reunião onde se pretende discutir assuntos

e tomar decisões relativamente à casa, funcionando numa lógica democrática, com

votação sobre as decisões. Esta assembleia terá o seguinte regulamento:

 

ASSEMBLEIA DE MORADORES
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A personalização dos espaços individuais e comuns pode

tratar-se de um marco de desenvolvimento participativo dos

jovens. Esta personalização pode ser praticada em relação à

decoração dos quartos, à reformulação de espaços comuns

(salas de convívio, de estudo, de jantar…), bem como à

criação de salas temáticas em compartimentos sem

função/vazios  biblioteca) ou de pequenos espaços em

divisões de grandes dimensões (canto de leitura, de

relaxamento…). Estas mudanças devem se propostas e

discutidas em Assembleia de moradores, ou numa reunião

similar, de forma a obter consensos e a garantir o bem-estar

de todos os habitantes.

PERSONALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INDIVIDUAIS / COMUNS

 

NEGOCIAÇÃO DE REGRAS DA CASA

 

Sempre que possível, negociar regras da casa é um veículo

excelente para a participação dos jovens, pois exige que

recorram à sua capacidade de encontrar soluções

harmoniosas para os vários intervenientes (adultos, jovens) e

compromete-os com as regras negociadas. Podem ser

elencados vários exemplos, tais como: regras de utilização do

telemóvel e TV, negociação de horários e rotinas, formas de

participação nas ementas, atividades a planear para a casa,

horários e atividades de férias, entre outros.
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Esta atividade pressupõe a realização de atividades, por iniciativa dos jovens,

colocando em articulação jovens e adultos de forma a acautelar as questões

logísticas, revestindo-se como a expressão máxima do ideal de participação. Esta

atividade pode-se manifestar na organização de uma formação pelos jovens para

outros jovens ou adultos da casa.

IDEALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES POR INICIATIVA
DOS JOVENS
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Com o intuito de promover processos participativos

e de gestão democrática nos jovens ex-residentes

de acolhimento, propõe-se a realização de

workshops sobre direitos e deveres sociais dos

jovens, de forma a tornar os jovens mais informados

enquanto cidadãos ativos no desenvolvimento dos

seus próprios projetos de vida sociais e

profissionais, bem como sobre os mecanismos e

instrumentos disponíveis para tal. 

A Educação para os direitos é uma prática

part icipativa com o objet ivo de mobil izar as

pessoas e as comunidades e capacitá-las com os

conhecimentos, at i tudes, valores e aptidões de

que precisam para usufruir e exercer esses

direitos e para respeitar e defender os direitos dos

outros (Amnist ia Internacional, 2011). Esta

capacitação faz-se, em primeiro lugar, pela

aprendizagem e, num segundo momento, pela

atuação dos jovens na sociedade.

A educação para os direitos constitui-se como um

meio vital para sensibilizar e capacitar os jovens,

para que compreendam melhor os seus direitos, e

possam igualmente participar ativamente nas

decisões que os afetam, individual e coletivamente.

A própria Recomendação CM/REC (2017)4 do

Conselho da Europa convida os Estados Membros a

promover o papel do trabalho com jovens,

informando-os sobre direitos, oportunidades,

serviços disponíveis e fortalecendo a cidadania

ativa, a participação e a sua inclusão social,

realçando a aprendizagem informal. 

 
 

3 . 1 .  W O R K S H O P S  S O B R E  D I R E I T O S  E  D E V E R E S  S O C I A I S
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Para a educação de direitos sociais, podem ser usadas várias metodologias

participativas. Como forma de exemplos, elencam-se dois neste manual: o Jogo

Dignilândia e o jogo Direitos à Solta. De forma mais prática, podem ser consideradas

metodologias de inserção do jovem na democracia, tal como as iniciativas “Jovem

Autarca” e “Parlamento dos Jovens/Assembleia de Jovens/Assembleia Municipal

Jovem”.

Mais uma vez, ressalva-se para o facto de estes constituírem exemplos, devendo

preferir-se o uso de metodologias sugeridas pelos jovens.

 
 

JOGO "DIGNILÂNDIA"

O jogo Dignilândia” foi traduzido pela Associação para a Promoção da Saúde e

Desenvolvimento Comunitário em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de

Xira, tendo sido testada por jovens do projeto “Tens uma hora livre?” no âmbito da

formação de longa duração ENTER! Promoting Access to Social Rights for All Young

People (2013/2014).  Este é um jogo para os/as jovens aprenderem sobre Direitos

Sociais através da Educação para os Direitos Humanos. 

O manual inclui também uma secção com informação de base sobre Direitos Sociais e

Humanos, políticas sociais, Educação para os Direitos Humanos e políticas de

juventude. No manual podem ainda ser encontradas referências para acesso a outros

recursos educativos desenvolvidos pelo setor de juventude do Conselho da Europa.
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JOGO "DIREITOS À SOLTA"

O Jogo “Direitos à Solta” – o Jogo da

Democracia a Três Dimensões - 

desenvolvido pela Associação para a

Promoção Cultural da Criança, visa

sensibilizar as crianças e jovens (+12 anos)

para os direitos humanos em que assenta a

democracia portuguesa e desenvolver

competências de cidadania. O jogo está

estruturado em três dimensões legais:

Direitos de Liberdade (direitos civis e

políticos), Sociais (direitos sociais,

económicos e culturais) e Novos Direitos

(direitos de solidariedade). À medida que se

respondem às carta-pergunta de direitos e

se acerta, vão-se adquirindo poderes de

cidadania. Este jogo apresenta ainda cartões

informativos dos direitos humanos que

podem ser usados em ações de

sensibilização/workshops com jovens, tal

como sucedido no projeto “Tudo aos

Direitos”.

 

 JOVEM AUTARCA
 

“Jovem Autarca” é um projeto de cidadania ativa, da cidade de Santa Maria da Feira e

de Vila Real, que pretende potenciar comportamentos de cidadania, valorizar as

opiniões dos jovens, as suas ideias e perspetivas para o futuro. Ao assumir uma

participação ativa nas decisões políticas do seu concelho, o jovem desempenha o

papel de porta-voz dos seus pares, sendo corresponsável pela gestão de um

orçamento que lhe é atribuído, e procurando concretizar os projetos que idealizou,

numa lógica de diálogo e sustentabilidade. 
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Neste sentido, um jovem do concelho, entre os 13 e 17 anos, candidata-se a ser um

jovem Autarca pelo período de 1 ano, tendo para tal de apresentar um manifesto e

assinaturas de 50 jovens com idades compreendidas entre os 11 e 17 anos. Após este

período inicial, serão selecionadas 3 jovens que serão submetidos a formação e

posteriormente apresentarão a sua campanha eleitoral. O jovem vencedor terá um

mandato de 1 ano, em que deverá apresentar as suas propostas publicamente e

participar nas sessões do Conselho Municipal de Juventude de Santa Maria da

Feira/Vila Real, tendo ainda a oportunidade de visitar a Assembleia da República e

outros encontros institucionais.

PARLAMENTO DOS JOVENS/ASSEMBLEIA DE JOVENS/ ASSEMBLEIA
MUNICIPAL JOVEM

O Programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela Resolução n.º 42/2006, de 2 de

junho, é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º

ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas do ensino público,

particular e cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da

Europa e de Fora da Europa.

O Programa visa educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica

e política; Dar a conhecer a Assembleia da República e seus órgãos e regras;

Promover o debate democrático; Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema;

Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais; Estimular as

capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias; Sublinhar a

importância da contribuição dos jovens para a resolução de questões atuais e futuras.

O Programa culmina com a realização anual de duas Sessões Nacionais na Assembleia

da República, uma destinada a alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e outra aos

alunos do ensino secundário.
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O Programa Escolhas criou Assembleias de Jovens em cada projeto, visando a criação

de um espaço de debate para os/as jovens que contribua para o desenvolvimento da

sua consciência cívica e para o exercício de uma democracia participativa. Por cada

distrito e Região Autónoma são eleitos/as jovens, com idades compreendidas entre os

14 e os 18 anos, pelos/as Presidentes das Assembleias de Jovens de cada um dos

projetos Escolhas, tendo em vista a representação dos distritos e regiões autónomas

em Assembleia de Jovens Escolhas (AJE). Por ano realizam-se três sessões, a nível

nacional, da Assembleia de Jovens Escolhas com o objetivo de apresentar e discutir

propostas de intervenção relacionadas com os princípios estratégicos que regem o

Programa Escolhas, enquanto medida de política publica em matéria de inclusão social

de crianças e jovens. Desta forma os/as jovens podem contribuir ativamente para o

desenho do Programa.

A Assembleia Municipal Jovem de S. João da Madeira, segue os ideais do parlamento

jovem, especificando-se para a cidade de S. João da Madeira. Criada em 2018, visa

ser um espaço de reflexão e debate sobre temas direcionados aos jovens, valorizando

as suas opiniões, interesses e vontades, possibilitando a exposição das suas ideias, a

partilha das suas preocupações e o encontro de soluções comuns. Esta está sob

responsabilidade da Assembleia Municipal de S. João da Madeira, em articulação com

a Câmara Municipal e as escolas do município. Dirigido a alunos entre o 4º e 12º ano

de escolaridade, este projeto pretende promover o papel cívico dos jovens, tendo

originado já visitas à Assembleia da República e debates sobre temas emergentes na

cidade.



4.  Lições  chave  e  implicações  práticas

TODOS OS JOVENS PODEM PARTICIPAR

No final deste manual, podem ser

retiradas algumas lições chave e

implicações práticas para profissionais

que trabalham em áreas de acolhimento

de jovens. São elas:

Independentemente da idade, todos os

jovens têm opiniões sobre assuntos que o

afetem: o desafio é desenvolver mecanismos

apropriados através dos quais possam

articular essas opiniões. Com o devido

apoio, encorajamento e motivação, todos os

jovens podem adquirir as competências

necessárias para participar nos processos e

decisões acerca das suas vidas.

AS PESSOAS ADULTAS PODEM APRENDER COM A EXPERIÊNCIA DOS
JOVENS
Os jovens têm opiniões, ideias e experiências únicas, que são essenciais para a

estruturação de leis, políticas e práticas efetivas, desenhadas para promover e proteger

os seus direitos. É importante que as pessoas adultas estejam dispostas a ouvir e

respeitar as suas opiniões.

A PARTICIPAÇÃO MELHORA AS COMPETÊNCIAS DOS JOVENS
Quanto mais oportunidades os jovens tiverem para participar, na sua própria educação e

nas decisões que os afetam, mais competentes e informadas serão as suas opiniões. Os

jovens que têm a oportunidade da participação democrática desenvolvem competências

de comunicação e de negociação. Estes aprendem a importância de ouvir as opiniões

dos outros e de respeitar as decisões tomadas de forma democrática. Aprendem

também a responsabilidade de respeitar os direitos das outras pessoas se aprenderem

também que o seu direito a serem ouvidos é respeitado.
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Em qualquer cultura, a capacidade do jovem participar efetivamente é diretamente

influenciada pelo nível de apoio prestado pela pessoa adulta, pelo respeito com o qual é

tratado, pela confiança nele depositada e pela oportunidade que tem para ter cada vez

mais responsabilidade. Isto cria responsabilidades nas pessoas adultas para que criem

um ambiente no qual o jovem tenha espaço para se desenvolver. No entanto, a

responsabilidade excessiva sem apoio de alguém mais velho pode ser prejudicial para o

desenvolvimento do jovem, sendo muitas vezes este o caso dos jovens em acolhimento.

Assim, os jovens beneficiam de parcerias com as pessoas adultas onde se sintam

respeitados, podendo ainda beneficiar da sua experiência e apoio.

O APOIO DE UMA PESSOA ADULTA RESPEITOSA É ESSENCIAL

OS JOVENS TÊM COMPETÊNCIAS A OFERECER A OUTROS JOVENS
Os jovens conseguem oferecer apoio considerável a outros jovens para que estes

desenvolvam modelos efetivos de participação, como exemplo a seguir, como

investigadores, como educadores de pares, como parceiros ou como mentores.



5.  Made  in
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O Gabinete de Intervenção em Saúde (GIS) é parte integrante da APDES. Este

Gabinete é constituído por uma equipa multidisciplinar que pretende promover o

desenvolvimento pessoal e social de crianças e jovens em diferentes contextos sociais,

privilegiando as populações em situação de maior vulnerabilidade. Tem vindo a

desenvolver programas junto de crianças e jovens residentes em casas de acolhimento

acompanhando-as ao longo do seu desenvolvimento. 

Desde 2006, o GIS desenvolveu 14 projetos nacionais e 4 projetos internacionais,

abrangendo 950 crianças e jovens através de  programas de promoção de

desenvolvimento pessoal e social, beneficiando 8 casas de acolhimento através de

intervenções sistémicas e de proximidade e formando mais de 300 pais e profissionais.

Dar voz às crianças e jovens sempre foi um dos pilares do GIS.

GIS
GABINETE  DE

INTERVENÇÃO  EM

SAÚDE
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Fundada em 2004, a APDES – Agência Piaget para o Desenvolvimento – é uma ONGD sem

fins lucrativos que promove o desenvolvimento integrado de comunidades em territórios

nacionais, europeus e africanos.

Sediada em Vila Nova de Gaia, a APDES desenvolve atividades nesse concelho e em

cidades como Porto, Guarda, Viseu e Setúbal. Desde 2008, internacionalizou o seu campo

de ação e organizou iniciativas em países da Europa, Cabo Verde e Angola – território onde

está registada e autorizada a intervir enquanto ONGD internacional (pelo Ministério da

Justiça e Direitos Humanos de Angola) e onde desenvolve projetos de intervenção e

formação. Em 2011, através do reconhecimento como Organização não Governamental para

o Desenvolvimento (ONGD) pelo Camões, I.P., a APDES passou a beneficiar do estatuto de

utilidade pública.

A APDES visa ser um agente de transformação social responsável e participativo, que

procura promover a cidadania global e desenvolvimento integrado. O seu objetivo principal é

a realização de intervenções que visem a melhoria do acesso à saúde, emprego e educação

de comunidades e públicos em situação de vulnerabilidade, trabalhando para a capacitação

de instituições e indivíduos e para o reforço da coesão social. O perfil organizacional da

APDES engloba quatro linhas de ação que pautam os projetos desenvolvidos: saúde,

redução de riscos e direitos humanos; educação para a saúde; coesão social e trabalho e

cooperação e desenvolvimento. Todas as tarefas realizadas respondem a princípios de

trabalho bem delineados, como a investigação, as metodologias participativas, a intervenção

de proximidade, a advocacia, a avaliação e a abordagem transdisciplinar.

APDES
AGÊNCIA  PIAGET

PARA  O

DESENVOLVIMENTO



6.  Parceiros
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OSLO
OSLO

METROPOLITAN

UNIVERSITY

A Oslo Metropolitan University é uma das maiores universidades da Noruega, tendo

aproximadamente 20 000 estudantes e 2000 trabalhadores, cuja missão é transmitir

conhecimento para resolver os desafios futuros de uma sociedade justa. A universidade

apresenta 4 faculdades e dois centros de Investigação, apresentando-se com um forte

pendor de investigação. A Oslo pretende ser uma universidade com responsabilidades

nacionais e locais, e com um caráter internacional. A universidade apresenta uma vasta

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

GAIURB
URBANISMO  E

HABITAÇÃO ,  E .M .

(ESCOLA  OFICINA )

Fundada em 2002 pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Gaiurb, Urbanismo e

Habitação, EM, é responsável pelo Urbanismo, Habitação Social e Reabilitação Urbana do

Município de Vila Nova de Gaia. A GAIURB, através do projeto “Escola Oficina” – projeto de

empreendedorismo e inclusão social, irá colaborar no projeto WorkinProgress.
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YOUNG
EXPERTS

GRUPO  INFORMAL

DE  JOVENS  EM

AUTONOMIA  DE

VIDA

O Young Experts - Grupo informal de jovens em autonomia de vida, para além de serem

capacitados, foram auscultados para o desenho do projeto e serão envolvidos nas

atividades de desenvolvimento da APP. 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.

ESCOLA
DAS VIRTUDES

COOPERATIVA  DE

ENSINO  POLIVALENTE  E

ARTÍSTICO ,  C .R .L .

A Escola das Virtudes - Cooperativa de Ensino Polivalente e Artístico, C.R.L. é uma

Escola Técnica e Profissional, localizada no Porto. No projeto será um parceiro

estratégico para o encaminhamento para formação, já que disponibiliza cursos artísticos

profissionalizantes nas áreas do audiovisual e produção media, do design que conferem

dupla certificação.
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8.  Contactos

Alameda Jean Piaget, 100, 

Apartado 1523, 4411-801 

Arcozelo, Vila Nova de Gaia, Portugal

T +351 227 531 106/7

M +351 962 217 751

info@apdes.pt/ www.apdes.pt 

https://www.facebook.com/apdes/

https://twitter.com/APDES1
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