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A Rede Construir Juntos em Ação

No âmbito do plano de ação da Rede Construir Juntos

no Centro Cultural e Social de Santo Adrião, instituição dinamizadora deste Polo. Também no Polo de 

Coimbra, teve lugar uma reunião no dia 21 de junho nas instalações do IAC

Nestas reuniões, nas quais participaram representantes de instituições parceiras e nã

foram evidenciadas as problemáticas que mais afetam as crianças e os jovens e partilhadas as dificuldades 

sentidas pelas instituições de acolhimento, técnicos, educadores, psicólogos…face aos desafios da 

educação atualmente. 

Neste sentido, recolheram-se sugestões e propostas com a intenção de se elaborar um documento para 

fazer chegar à tutela, de forma a contribuir para a melhoria de políticas no que respeita ao trabalho com 

crianças e jovens. 

As instituições de acolhimento debatem

crianças e jovens integrados em lares de infância e juventude com problemáticas muito complexas de 

saúde mental e de consumos ilícitos que necessitam de um acompanhamento especializado e que colocam 

grandes problemas de integração, de estabilidade e de coesão nos grupos já constituídos; acolhimento 

tardio de jovens, 15, 16 e mesmo 17 anos, idades em que a intervenção é muitas vezes infrutífera, senão 
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A Rede Construir Juntos em Ação 

No âmbito do plano de ação da Rede Construir Juntos, decorreu no dia 21 de Maio em Braga, uma reunião 

Cultural e Social de Santo Adrião, instituição dinamizadora deste Polo. Também no Polo de 

Coimbra, teve lugar uma reunião no dia 21 de junho nas instalações do IAC-FCJ. 

Nestas reuniões, nas quais participaram representantes de instituições parceiras e nã

foram evidenciadas as problemáticas que mais afetam as crianças e os jovens e partilhadas as dificuldades 

sentidas pelas instituições de acolhimento, técnicos, educadores, psicólogos…face aos desafios da 

se sugestões e propostas com a intenção de se elaborar um documento para 

fazer chegar à tutela, de forma a contribuir para a melhoria de políticas no que respeita ao trabalho com 

As instituições de acolhimento debatem-se hoje com problemas que não tinham há alguns anos atrás: 

crianças e jovens integrados em lares de infância e juventude com problemáticas muito complexas de 

saúde mental e de consumos ilícitos que necessitam de um acompanhamento especializado e que colocam 

andes problemas de integração, de estabilidade e de coesão nos grupos já constituídos; acolhimento 

tardio de jovens, 15, 16 e mesmo 17 anos, idades em que a intervenção é muitas vezes infrutífera, senão 
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decorreu no dia 21 de Maio em Braga, uma reunião 

Cultural e Social de Santo Adrião, instituição dinamizadora deste Polo. Também no Polo de 

 

Nestas reuniões, nas quais participaram representantes de instituições parceiras e não parceiras da RCJ, 

foram evidenciadas as problemáticas que mais afetam as crianças e os jovens e partilhadas as dificuldades 

sentidas pelas instituições de acolhimento, técnicos, educadores, psicólogos…face aos desafios da 

se sugestões e propostas com a intenção de se elaborar um documento para 

fazer chegar à tutela, de forma a contribuir para a melhoria de políticas no que respeita ao trabalho com 

oje com problemas que não tinham há alguns anos atrás: 

crianças e jovens integrados em lares de infância e juventude com problemáticas muito complexas de 

saúde mental e de consumos ilícitos que necessitam de um acompanhamento especializado e que colocam 

andes problemas de integração, de estabilidade e de coesão nos grupos já constituídos; acolhimento 

tardio de jovens, 15, 16 e mesmo 17 anos, idades em que a intervenção é muitas vezes infrutífera, senão 
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impossível e ainda o edificado que nem sempre se adequ

Entre outras problemáticas e, tendo em conta as questões inerentes à violência e à indisciplina nos jovens 

de hoje, salientou-se ainda que seria desejável que os grupos em acolhimento fossem

evitando-se lares com um leque diversificado de idades ou com grupos muito extensos.

abordados os seguintes aspetos: a necessidade de pagamento atempado dos acordos/protocolos de 

cooperação já em vigor e a importância da revisão dos Acordos dada a i

vencimentos dos funcionários. Face ao novo perfil dos jovens, considerou

adequar os equipamentos e a formação dos recursos humanos (saúde mental; educação sexual; formação 

de contenção e sobre a articulação dos técnicos das instituições com os tribunais relativamente a jovens 

com processos tutelares educativos).

 

Intercâmbio Anual da Rede Juvenil Crescer Juntos

 

Decorreu de 28 a 30 de junho mais um Intercâmbio que reuniu

Polos de Lisboa, Évora e Coimbra da Rede Juvenil Crescer Juntos.

Como já vem sendo habitual este encontro acontece como culminar de um ano de trabalho sobre 

temáticas da atualidade e de interesse dos jovens. Este ano, o tema trabalhado 

CreScER” deu o mote para iniciativas que demonstram claramente o envolvimento e iniciativa dos mais 

novos. 
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edificado que nem sempre se adequa às mudanças do paradigma de acolhimento. 

Entre outras problemáticas e, tendo em conta as questões inerentes à violência e à indisciplina nos jovens 

se ainda que seria desejável que os grupos em acolhimento fossem

se lares com um leque diversificado de idades ou com grupos muito extensos.

abordados os seguintes aspetos: a necessidade de pagamento atempado dos acordos/protocolos de 

cooperação já em vigor e a importância da revisão dos Acordos dada a inflação e os aumentos dos 

vencimentos dos funcionários. Face ao novo perfil dos jovens, considerou-se ainda que se torna

formação dos recursos humanos (saúde mental; educação sexual; formação 

contenção e sobre a articulação dos técnicos das instituições com os tribunais relativamente a jovens 

com processos tutelares educativos). 

Rede Juvenil Crescer Juntos 

mais um Intercâmbio que reuniu, em Lisboa, grupos de crianças e jovens dos 

Polos de Lisboa, Évora e Coimbra da Rede Juvenil Crescer Juntos. 

Como já vem sendo habitual este encontro acontece como culminar de um ano de trabalho sobre 

de interesse dos jovens. Este ano, o tema trabalhado 

CreScER” deu o mote para iniciativas que demonstram claramente o envolvimento e iniciativa dos mais 
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a às mudanças do paradigma de acolhimento. 

Entre outras problemáticas e, tendo em conta as questões inerentes à violência e à indisciplina nos jovens 

se ainda que seria desejável que os grupos em acolhimento fossem redimensionados, 

se lares com um leque diversificado de idades ou com grupos muito extensos. Foram também 

abordados os seguintes aspetos: a necessidade de pagamento atempado dos acordos/protocolos de 

nflação e os aumentos dos 

se ainda que se torna imperioso 

formação dos recursos humanos (saúde mental; educação sexual; formação 

contenção e sobre a articulação dos técnicos das instituições com os tribunais relativamente a jovens 

grupos de crianças e jovens dos 

 
Como já vem sendo habitual este encontro acontece como culminar de um ano de trabalho sobre 

de interesse dos jovens. Este ano, o tema trabalhado – “Eu e os Outros a 

CreScER” deu o mote para iniciativas que demonstram claramente o envolvimento e iniciativa dos mais 
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O Intercâmbio teve lugar no Pavilhão do Oriente em Moscavide e foi recheado 

igualmente com espaços de debate e reflexão sobre os temas que os jovens gostariam de aprofundar como 

próxima etapa desta caminhada conjunta.

No dia 28, houve num primeiro momento, um espaço para apresentação dos produtos pedagógi

pelo grupo de Lisboa no âmbito do Projeto MALA VIP. Com a presença da Diretora do IPDJ do Parque das 

Nações, (local onde foi feita a apresentação dos trabalhos) e de representantes da Câmara Municipal de 

Lisboa, Matilde Sirgado, em representaçã

que contem 2 jogos pedagógicos que têm como objetivo capacitar as crianças e os jovens para o exercício 

da sua cidadania e incentivá-los a aprofundar e a tomar consciência sobre questões particula

Humanos. 

 

Os representantes dos grupos de jovens do Polo de Coimbra utilizaram a expressão dramática para dar vida 

ao trabalho que desenvolveram ao longo dos meses, reforçando nos seus diálogos, a importância do 

respeito, da valorização pessoal e da cooperação entre pares. Por sua vez, os jovens de Évora apresentaram 

uma curta-metragem chamando a atenção para o que se passa à nossa volta, reforçando a importância do 

respeito pelo outro. No final do dia houve ainda espaço para dinâmicas 

do grupo e fazendo jus ao tema trabalhado.
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O Intercâmbio teve lugar no Pavilhão do Oriente em Moscavide e foi recheado com muitas surpresas, mas 

igualmente com espaços de debate e reflexão sobre os temas que os jovens gostariam de aprofundar como 

próxima etapa desta caminhada conjunta. 

No dia 28, houve num primeiro momento, um espaço para apresentação dos produtos pedagógi

pelo grupo de Lisboa no âmbito do Projeto MALA VIP. Com a presença da Diretora do IPDJ do Parque das 

Nações, (local onde foi feita a apresentação dos trabalhos) e de representantes da Câmara Municipal de 

Lisboa, Matilde Sirgado, em representação da equipa do projeto, apresentou a MALA VIP 

que contem 2 jogos pedagógicos que têm como objetivo capacitar as crianças e os jovens para o exercício 

los a aprofundar e a tomar consciência sobre questões particula

Os representantes dos grupos de jovens do Polo de Coimbra utilizaram a expressão dramática para dar vida 

ao trabalho que desenvolveram ao longo dos meses, reforçando nos seus diálogos, a importância do 

o pessoal e da cooperação entre pares. Por sua vez, os jovens de Évora apresentaram 

metragem chamando a atenção para o que se passa à nossa volta, reforçando a importância do 

respeito pelo outro. No final do dia houve ainda espaço para dinâmicas com o objetivo de reforçar a coesão 

do grupo e fazendo jus ao tema trabalhado. 

 

Rede Construir Juntos  

 Página 3 

com muitas surpresas, mas 

igualmente com espaços de debate e reflexão sobre os temas que os jovens gostariam de aprofundar como 

No dia 28, houve num primeiro momento, um espaço para apresentação dos produtos pedagógicos criados 

pelo grupo de Lisboa no âmbito do Projeto MALA VIP. Com a presença da Diretora do IPDJ do Parque das 

Nações, (local onde foi feita a apresentação dos trabalhos) e de representantes da Câmara Municipal de 

o da equipa do projeto, apresentou a MALA VIP – uma mochila 

que contem 2 jogos pedagógicos que têm como objetivo capacitar as crianças e os jovens para o exercício 

los a aprofundar e a tomar consciência sobre questões particulares de Direitos 

Os representantes dos grupos de jovens do Polo de Coimbra utilizaram a expressão dramática para dar vida 

ao trabalho que desenvolveram ao longo dos meses, reforçando nos seus diálogos, a importância do 

o pessoal e da cooperação entre pares. Por sua vez, os jovens de Évora apresentaram 

metragem chamando a atenção para o que se passa à nossa volta, reforçando a importância do 

com o objetivo de reforçar a coesão 
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No dia 29, depois de uma merecida 

Cidade do Rock para um dia de concertos e diversão no Rock in Rio. 

jovens cantaram e dançaram ao som de várias bandas.

 

No último dia, houve ainda tempo para refletir sobre o rumo a seguir e o grupo, com a sabedoria própria da 

sua idade, escolheu continuar a trabalhar as competências pes

e reconhecimento pela defesa e promoção dos Direitos Humanos acontece somente quando os 

compreendemos e os aplicamos nas nossas ações.   

Apesar do sucesso do Intercâmbio, o grupo partiu com um misto de expectati

por ter perdido nessa semana uma das colegas do IAC que mais impulsionava a participação juvenil, a 

Isabel Porto, a quem prestámos no 1º dia uma bonita homenagem.

 

Nota: Como está a começar o ano letivo, estamos a preparar o plano de Ação da Rede Juvenil 

Crescer Juntos 2018/2019. Fiquem atentos! Será enviado
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merecida noite de descanso, os técnicos presentearam o grupo com a ida à 

Cidade do Rock para um dia de concertos e diversão no Rock in Rio. Apesar da chuva, as crianças e os 

jovens cantaram e dançaram ao som de várias bandas. 

No último dia, houve ainda tempo para refletir sobre o rumo a seguir e o grupo, com a sabedoria própria da 

sua idade, escolheu continuar a trabalhar as competências pessoais conscientes que o verdadeiro respeito 

e reconhecimento pela defesa e promoção dos Direitos Humanos acontece somente quando os 

compreendemos e os aplicamos nas nossas ações.    

Apesar do sucesso do Intercâmbio, o grupo partiu com um misto de expectativa pelo que virá e de tristeza 

por ter perdido nessa semana uma das colegas do IAC que mais impulsionava a participação juvenil, a 

no 1º dia uma bonita homenagem. 

Como está a começar o ano letivo, estamos a preparar o plano de Ação da Rede Juvenil 

Crescer Juntos 2018/2019. Fiquem atentos! Será enviado brevemente a todos os parceiros
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, os técnicos presentearam o grupo com a ida à 

Apesar da chuva, as crianças e os 

 

No último dia, houve ainda tempo para refletir sobre o rumo a seguir e o grupo, com a sabedoria própria da 

soais conscientes que o verdadeiro respeito 

e reconhecimento pela defesa e promoção dos Direitos Humanos acontece somente quando os 

va pelo que virá e de tristeza 

por ter perdido nessa semana uma das colegas do IAC que mais impulsionava a participação juvenil, a 

Como está a começar o ano letivo, estamos a preparar o plano de Ação da Rede Juvenil 

os parceiros. 
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Novos parceiros da Rede Construir Juntos:

 Polo de Braga: 

 ASCRA –Associação Cultural, Social e Recreativa de Apúlia 

             http://www.ascra-apulia.pt/index.php

 Lar D. Pedro V 

https://dompedrov.pt/lar-infancia

 Polo de Coimbra: 

 Casa do Canto – CrescerSer 

             http://www.crescerser.org/pt

 

Seminários/ Encontros/ Ações de Formaç

 Conferência Final “Hands Up Project 

punishment against children

– Polo da Foz, organizado pel

Informações e inscrições: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC8J_29ncOTUK2Nw9cdgW1

xJp2xXLnDSQq_02kKfvSImSXQ/viewform?c=0&w=1

 

 Seminário “Os desafios do acolhimento residencial de crianças e jovens: a necessidade de uma 

intencionalidade terapêutica do acolhimento vs. as novas exigências para quem cuida

27 e 28 de Setembro de 2018

Programa e link de inscrição

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK79noJkg6AAZOXt4v9iJnnhMQ35fc2U2e2MTNr

aOlwGwwiQ/viewform 

 

 27ª Ação de Formação para Animadores

fronteira entre o audível e o Patol

Águas Férreas em Caneças, em regime residencial,

da Câmara Municipal de Odivelas.

À semelhança dos anos anteriores, será uma formação intensa onde se pretende contribuir para 

um enriquecimento do interve

Esta formação terá por base a compreensão da adolescência como uma fase de: Oportunidades, 

Riscos e Escolhas fazendo uma análise ao desenvolvimento cognitivo e comportamental dos jovens 

dos dias de hoje, onde se pretende refletir sobre a adequação das estratégias de intervenção. 
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Novos parceiros da Rede Construir Juntos: 

Associação Cultural, Social e Recreativa de Apúlia  

apulia.pt/index.php 

infancia-e-juventude/ 

 

http://www.crescerser.org/pt-pt/asnossascasas/casadocanto.aspx 

ões de Formação: 

Hands Up Project - Promoting the effective elimination of corporal 

punishment against children”, no dia 25 de Setembro de 2018, na Universidade Cat

, organizado pelo GIS – APDES. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC8J_29ncOTUK2Nw9cdgW1-

xJp2xXLnDSQq_02kKfvSImSXQ/viewform?c=0&w=1 

desafios do acolhimento residencial de crianças e jovens: a necessidade de uma 

intencionalidade terapêutica do acolhimento vs. as novas exigências para quem cuida

de 2018, no Auditório Municipal de Esposende, organizado pela ASCRA

link de inscrição:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK79noJkg6AAZOXt4v9iJnnhMQ35fc2U2e2MTNr

Ação de Formação para Animadores “A Adolescência como uma Experiência Radical

ível e o Patológico”, de 25 e 27 de Outubro de 2018 a 

Águas Férreas em Caneças, em regime residencial, organizado pelo IAC-Projecto Rua,

da Câmara Municipal de Odivelas. 

À semelhança dos anos anteriores, será uma formação intensa onde se pretende contribuir para 

um enriquecimento do interventor social e para uma maior eficácia da sua intervenção.

Esta formação terá por base a compreensão da adolescência como uma fase de: Oportunidades, 

Riscos e Escolhas fazendo uma análise ao desenvolvimento cognitivo e comportamental dos jovens 

hoje, onde se pretende refletir sobre a adequação das estratégias de intervenção. 
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Promoting the effective elimination of corporal 

Universidade Católica do Porto 

-

desafios do acolhimento residencial de crianças e jovens: a necessidade de uma 

intencionalidade terapêutica do acolhimento vs. as novas exigências para quem cuida”, nos dias 

, organizado pela ASCRA .  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK79noJkg6AAZOXt4v9iJnnhMQ35fc2U2e2MTNr

ia como uma Experiência Radical - A 

a decorrer na Quinta das 

Projecto Rua, com o apoio 

À semelhança dos anos anteriores, será uma formação intensa onde se pretende contribuir para 

ntor social e para uma maior eficácia da sua intervenção. 

Esta formação terá por base a compreensão da adolescência como uma fase de: Oportunidades, 

Riscos e Escolhas fazendo uma análise ao desenvolvimento cognitivo e comportamental dos jovens 

hoje, onde se pretende refletir sobre a adequação das estratégias de intervenção. 
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Neste sentido, será destacada a promoção de estilos de vida saudáveis como prevenção da 

patologia. 

Pretendemos partilhar, numa aprendizagem experiencial, princípios metodológ

Projecto Rua onde aliamos a técnica, o lúdico e a afetividade.

Programa e link de inscrição

http://www.iacrianca.pt/index.php/setores

de-formacao-para-animadores

 

 Encontro “Um Mundo Melhor para as Crianças uma 

outubro de 2018, no Auditório da Faculdade de 

de Coimbra, organizado pelo 

Perante a mudança de paradigma da escola e a necessidade de uma intervenção integrada e 

multidisciplinar, pretendemos refletir sobre a importância do envolvimento no processo 

de diversos intervenientes, nomeadamente profissionais da área das ciências sociais e humanas. 

Como a escola é uma comunidade centrada nas crianças e nos jovens e no seu desenvolvimento 

cognitivo, emocional, educativo e moral, é fundamental um tr

outros profissionais em prol de uma escola cada vez mais inclusiva e promotora de melhores 

aprendizagens, de modo a que todos os alunos consigam adquirir conhecimentos e desenvolver 

competências, atitudes e valores prev

Neste contexto pretende-se divulgar projetos de intervenção social e de mediação escolar e 

partilhar boas práticas, nomeadamente a articulação em rede com entidades externas à escola

Informações: IAC – Fórum Construir Juntos 

http://www.iacrianca.pt/index.php/setores

melhor-para-a-crianca 

             Inscrições para o mail coimbra.iac@gmail.com

 

 Lembramos que a Newsletter da Rede

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. 

IAC – FÓRUM CONSTRU

           Avenida Fernão Magalhães, nº 676 3º sala 3

                           3000 – 174 Coimbra                                               

                           Tel: 239 821 280                                    

                           Email: iac-fcj@iacrianca.pt
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Neste sentido, será destacada a promoção de estilos de vida saudáveis como prevenção da 

Pretendemos partilhar, numa aprendizagem experiencial, princípios metodológ

Projecto Rua onde aliamos a técnica, o lúdico e a afetividade.  

ão em: 

http://www.iacrianca.pt/index.php/setores-iac-pr/noticias-projecto-rua/item/945

animadores-a-adolescencia-como-uma-experiencia-radical

do Melhor para as Crianças uma Responsabilidade de Todos

ório da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educaç

pelo IAC- Fórum Construir Juntos. 

Perante a mudança de paradigma da escola e a necessidade de uma intervenção integrada e 

multidisciplinar, pretendemos refletir sobre a importância do envolvimento no processo 

de diversos intervenientes, nomeadamente profissionais da área das ciências sociais e humanas. 

Como a escola é uma comunidade centrada nas crianças e nos jovens e no seu desenvolvimento 

cognitivo, emocional, educativo e moral, é fundamental um trabalho integrado entre os docentes e 

outros profissionais em prol de uma escola cada vez mais inclusiva e promotora de melhores 

aprendizagens, de modo a que todos os alunos consigam adquirir conhecimentos e desenvolver 

competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória. 

se divulgar projetos de intervenção social e de mediação escolar e 

partilhar boas práticas, nomeadamente a articulação em rede com entidades externas à escola

Construir Juntos – 239 821 280 

http://www.iacrianca.pt/index.php/setores-iac-cj/noticias-forum/item/955-

coimbra.iac@gmail.com até 25 de outubro 

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. 

MEDIAÇÃO NACIONAL 
FÓRUM CONSTRUIR JUNTOS                                                          IAC – PROJECTO RUA

Avenida Fernão Magalhães, nº 676 3º sala 3                                          Avenida da República nº21

                                                                                     1050-185 Lisboa

                                                                                          Tel:217 818

fcj@iacrianca.pt                                                                         Email: iac-
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Neste sentido, será destacada a promoção de estilos de vida saudáveis como prevenção da 

Pretendemos partilhar, numa aprendizagem experiencial, princípios metodológicos do IAC - 

rua/item/945-27-acao-

radical 

esponsabilidade de Todos”, no dia 27 de 

da Educação da Universidade 

Perante a mudança de paradigma da escola e a necessidade de uma intervenção integrada e 

multidisciplinar, pretendemos refletir sobre a importância do envolvimento no processo educativo 

de diversos intervenientes, nomeadamente profissionais da área das ciências sociais e humanas. 

Como a escola é uma comunidade centrada nas crianças e nos jovens e no seu desenvolvimento 

abalho integrado entre os docentes e 

outros profissionais em prol de uma escola cada vez mais inclusiva e promotora de melhores 

aprendizagens, de modo a que todos os alunos consigam adquirir conhecimentos e desenvolver 

istos no Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória. 

se divulgar projetos de intervenção social e de mediação escolar e 

partilhar boas práticas, nomeadamente a articulação em rede com entidades externas à escola. 

-encontro-um-mundo-

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.  

PROJECTO RUA 

Avenida da República nº21 

185 Lisboa 

Tel:217 818 590 

-prua@iacrianca.pt 


