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Rede Construir Juntos 

Desejamos a todos os parceiros um excelente ano de 2018, com a certeza de concretização de todos 

os sonhos, projetos e ambições, na defesa e promoção do bem-estar daqueles que acompanham, 

nomeadamente os mais vulneráveis, as crianças e os idosos. 

 

Casa da Estrela - Novo parceiro do Polo de Lisboa 

 

 

A CASA DA ESTRELA é a Casa de Acolhimento do Centro de Promoção Juvenil, herdeira de 120 anos 

de histórias de crianças e jovens que, ao longo de mais de um século, cresceram nesta casa e se 

prepararam para os desafios da vida adulta. 

Com uma equipa técnica, empenhada e coesa, permanentemente em busca das melhores soluções, 

com a convicção de contribuir decididamente para equilíbrios psíquicos e sociais benéficos para 

cada jovem acolhida, a CASA DA ESTRELA tem no seu horizonte a promoção dum desenvolvimento 

social equilibrado para o País. 

Na CASA DA ESTRELA, todos os colaboradores interiorizam esta ideia, conduzindo as suas ações 

orientadas para a Missão, na defesa dos superiores interesses das crianças e jovens. 

Acolhemos um número médio de 32 crianças e jovens do sexo feminino que, por alguma razão, 

foram retiradas às suas famílias de origem e nos chegam através de decisão dum Tribunal de Família 

e Menores, ou das Comissões de Proteção e Crianças e Jovens em Perigo. 

 A CASA DA ESTRELA é uma residência permanente. Tem como objetivo orientar os processos de 

integração social das jovens acolhidas, com fundamentação nos projetos de vida criados para cada 

uma pela equipa técnica, promovendo o apoio psicológico, cuidados de saúde, alimentação, 

educação e relações afetivas. 
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Durante este ano, dividimos a Casa da Estrela em duas unidades residenciais, de 16 educandas cada, 

para que, através de um ambiente mais próximo e familiar, a intervenção seja cada vez mais 

individualizada, centrada nas necessidades e características emocionais das crianças e jovens 

acolhidas. 

 

Reunião Anual da Rede Construir Juntos 

A Reunião Anual da Rede Construir Juntos teve lugar no passado dia 7 de dezembro, em Coimbra. 

Estiveram representados os Polos de Braga, Coimbra, Lisboa e Portalegre, tendo sido feito o balanço 

das atividades desenvolvidas em 2017 e perspetivado o ano de 2018. 

Em 2018, gostaríamos que se conseguisse uma mobilização mais ativa dos parceiros da Rede, numa 

tentativa de aproveitar os recursos e os saberes das instituições parceiras em prol de interesses 

comuns de atuação. Assim, e tendo em conta, o feedback que todos os interventores sociais têm no 

âmbito do trabalho desenvolvido pelas suas instituições em prol da promoção e defesa dos Direitos 

da Criança, decidiu-se auscultar esses mesmos interventores, desde os dirigentes aos técnicos de 

terreno, com o objetivo de se elaborar um documento para fazer chegar à tutela, onde se espelhem 

as preocupações e/ou sugestões das instituições que compõem a RCJ. Neste sentido, pretende-se 

que os polos mediadores dinamizem reuniões, por forma a auscultar os parceiros de modo a que 

cada polo identifique as reais barreiras/problemas no âmbito da nossa ação e de que modo todos 

podem contribuir com sugestões. No final a ideia é analisar os resultados dos vários polos e elaborar 

o documento final de acordo com todos os contributos.     

Desta forma, para além de envolver todas as instituições, cumpre-se mais um objetivo da Rede e 

reforça-se a importância da mesma em prol da promoção e defesa dos Direitos da Criança. 

 

Rede Juvenil Crescer Juntos 

Projeto 2018 

O tema geral do projeto 2018 da Rede Juvenil Crescer Juntos é “Eu e os Outros a CreScER”.  

Fica ao critério de cada Polo/Instituição a escolha do subtema, desde que vá ao encontro da 

temática geral. O objetivo é que, partindo dos direitos e deveres de cada criança/jovem, se possa 
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refletir sobre as ideias e preocupações lançadas nos grupos de trabalho durante o Intercâmbio de 

Jovens de 2017, de modo a que se possa trabalhar aspetos como o Saber, Saber Fazer, Saber Ser, 

Saber Estar para que os jovens sintam que estão a crescer trabalhando o SER. A importância do “EU” 

e o “EU” na relação com os outros. 

Alguns exemplos de subtemas selecionados pelos jovens: Direitos Humanos; Como sou! Como 

penso!  Afetos; Direitos e Deveres das crianças e jovens; Relações com os outros; Respeito pelas 

diferenças; Igualdade de género; Preconceito; Conflitos; Racismo;  Sexualidade/ Gravidez na 

Adolescência; Desporto; Religião; Desigualdades…) Podem, no entanto ser trabalhados outros 

subtemas. 

Na reunião anual da RCJ decidiu-se ainda que o projeto da Rede Juvenil passe a ser desenvolvido 

por ano letivo e não por ano civil. Deste modo, são contempladas atividades até junho de 2018, 

culminando os trabalhos com a realização do Intercâmbio Nacional, que está previsto decorrer de 

28 a 30 de junho de 2018, em local ainda por definir.  

 

Polo de Lisboa 

A Imaginação e a Criatividade na Defesa dos Direitos Humanos 

  

 

Sábado, dia 13 de janeiro, são 10 horas da manhã, grupos de crianças e jovens começam a chegar 

ao IPDJ Parque das Nações. Vêm animados e trazem consigo o que criaram para partilhar com todos 

os outros. São crianças e jovens que aceitaram o desafio lançado no último intercâmbio e que 

participaram nos Workshops Criativos com o objetivo de criarem materiais/ferramentas lúdicas que 
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promovam, junto do seu grupo de pares, a educação para os direitos humanos e um papel ativo na 

defesa dos mesmos. 

Foi um dia em cheio e muito produtivo. A parte da manhã, preparada pela equipa do Projeto Mala 

VIP, constituiu um apelo à criatividade dos participantes, um verdadeiro estímulo à imaginação a 

que todos corresponderam de forma genial, com envolvimento, com inovação e com surpresas que 

superaram todas as espectativas. 

As Tribos dos 4 Elementos foram o ponto de partida para "salvar o planeta de uma catástrofe 

iminente" e permitiu refletir sobre Valores, Direitos e Princípios que nos unem enquanto Seres 

Humanos, e experienciar do que estamos dispostos a abdicar e/ou até onde nos disponibilizamos a 

ir, para agirmos de acordo com aquilo que defendemos.  

No encerramento desta dinâmica das Tribos, foi visível a riqueza da diversidade e o quanto é 

importante, na relação eu e os outros, termos connosco alguns "talismãs mágicos" que ficam muito 

mais poderosos quando nos preocupamos com os outros e com o seu bem-estar, quando utilizamos 

o respeito, a honestidade e a interajuda para ultrapassar barreiras que de outra forma seriam 

intransponíveis.  

Da parte da tarde, chegou o momento tão esperado da partilha dos materiais criados para a Mala 

VIP e mais uma vez a diversidade esteve presente, ideias originais que terão agora que ser 

trabalhadas e testadas.  

Os jovens da Rede Juvenil do Polo de Lisboa estão empenhados neste projeto e deste processo 

criativo surgiram cinco materiais, alguns podem ser fundidos mas gostaríamos que a diversidade 

também estivesse presente nos materiais da Mala VIP, é por essa diversidade que vamos trabalhar. 

Temos prazos apertados mas muita motivação, envolvimento e força de vontade. 

 

 Lembramos que a Newsletter da Rede Construir Juntos é de todos e para todos. Assim, só faz sentido 

com a vossa partilha e colaboração. Neste sentido, pedimos que nos enviem notícias das vossas 

atividades e/ou projetos que considerem pertinente divulgar aos parceiros.  
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