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Natal, época de luz, de nascimento, de renovação! 

Desejamos a todos os parceiros que o Natal seja festejado em paz e harmonia e que o Ano Novo seja 

repleto de saúde, felicidade e prosperidade. 

A equipa do IAC – Polo de Coimbra 

 

Projeto RADAR 

Ação de Formação “Crianças e Jovens em fuga – a importância da escuta ativa” 

 

O IAC integra desde março de 2020, um grupo de parceiros europeus liderado pela Missing Children Europe que, 

durante o período de 2 anos, desenvolve o projeto Running Away: Drivers, Awareness, and Responses (RADAR). 

Este projeto prevê no seu calendário de atividades a realização de ações de formação destinadas a interventores 

sociais e a forças de segurança, cujo objetivo é o de sensibilizar e capacitar os participantes para uma melhor 

compreensão sobre o fenómeno das fugas de casa ou de instituição de acolhimento, promovendo a mudança de 

paradigma face à fuga, sendo esta entendida, não como problema comportamental, mas sim um comportamento 

consequente de experiências adversas vividas na infância e adolescência. 

Assim, decorreu no passado dia 23 de setembro, online, a Ação de Formação para interventores sociais na qual 

participaram cerca de 35 técnicos de diferentes instituições do país, algumas parceiras da Rede Construir Juntos. 

A par com a apresentação dos conteúdos do projeto, houve ainda momentos de debate e discussão para elaboração 

de Recomendações que serão partilhadas junto do consórcio europeu procurando, desta forma, contribuir para uma 
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melhoria das respostas para as crianças em situação de fuga e, consequentemente uma melhor proteção e cuidados 

em toda a EU. 

De referir que este projeto é desenvolvido por seis entidades europeias, um Conselho de Peritos Profissionais de 

diferentes áreas e um Conselho de Jovens (Young People Board) com 8 jovens que vivenciaram episódios de fuga. 

 

 
 Reunião de Entidades Mediadoras Regionais 

 
 
No dia 29 de setembro teve lugar uma reunião, à distância, de 

entidades parceiras mediadoras regionais da Rede Construir Juntos, 

tendo estado representados 7 Polos regionais – Braga, Coimbra, 

Viseu, Lisboa, Évora, Portalegre, Algarve.  

Nesta reunião foi feita uma reflexão sobre os objetivos da Rede, 

definidas linhas de atuação e estabelecidas estratégias no sentido 

de motivar mais instituições para esta parceria.  

Foi salientado a importância do envolvimento das direcções das 

instituições mediadoras de Polo no reforço e validação das ações 

da Rede. Apelou-se também à recuperação dos intercâmbios de 

técnicos tão pertinentes na partilha de boas práticas e 

metodologias de intervenção, sobretudo ao nível das Casas de 

Acolhimento. Desafiou-se ainda a Rede a organizar ações no 

âmbito da participação dos jovens nas casas de Acolhimento, no 

sentido de motivar os técnicos para a mudança de uma cultura 

organizacional.  

Ficou ainda decidido auscultar os parceiros no sentido de partilharem sugestões de temáticas a abordar em futuros 

webinares dirigidos à Rede.  

Ao nível da Rede Juvenil Crescer Juntos foram abordadas as dificuldades sentidas durante esta fase da pandemia, 

nomeadamente na dinamização e acompanhamento presencial dos diferentes grupos envolvidos. No entanto, 

salientou-se que alguns Polos foram conseguindo dinamizar atividades, maioritariamente à distância, com as 

crianças e jovens que integram o projeto. Nesta linha, e na impossibilidade de mais uma vez realizar o Intercâmbio 

de Jovens em formato presencial, informou-se que irá decorrer, à distância, no próximo dia 23 de outubro um 

Encontro Nacional de Crianças e Jovens, onde se irá fazer o balanço com os jovens destes dois anos de pandemia  de 

atividades, sensibilizar e motivar para o projeto e escolher a temática a trabalhar neste ano letivo.  

Pensamos que esta reunião foi bastante produtiva e motivadora para todo trabalho desta rede parceiros que só é 

possível com o envolvimento e empenho de todos. 
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Projeto Justice Youthopia 

Webinar “A participação das Crianças em procedimentos judiciais” 
 
 

A participação das crianças e jovens envolvidos em processos judiciais tem 

evoluído ao longo dos tempos, sendo de destacar as alterações introduzidas na 

legislação portuguesa em 2015. Continuam, no entanto, a persistir dúvidas e 

pouco conhecimento sobre alguns desses direitos, como sejam o direito à 

informação, o direito a ser ouvido e a exprimir a sua opinião e o direito ao 

aconselhamento, que costumamos integrar no direito à participação.  

Será que estes direitos são respeitados pelos tribunais portugueses? Se sim, em 

que medida? 

Para abordar estas e outras questões, o Instituto de Apoio à Criança, promoveu no dia 16 de dezembro o webinar “A 

participação das crianças em procedimentos judiciais” no qual contámos com a advogada Isabel Aguiar Branco que 

apresentou a sua visão sobre o assunto. 

 

Polo de Viseu 

Reunião com entidade mediadora regional – Artenave – Moimenta da Beira 

Decorreu no dia 25 de novembro uma reunião à distância, de apresentação da RCJ à nova direcção da ARTENAVE, 

parceiro mediador regional do polo de Viseu com vista ao alargamento e revitalização deste Polo.  

Polo do Algarve 

Reunião com a entidade mediadora regional – CASLAS – Lagos 

No dia 7 de dezembro, o IAC e o CASLAS - Polo dinamizador da Rede Construir Juntos para a zona do Algarve -

reuniram com entidades locais com intervenção em matéria de infância e juventude, parceiras das diferentes 

valências do CASLAS. O objetivo desta reunião foi, por um lado, conhecer a intervenção das equipas presentes e por 

outro, partilhar a dinâmica da Rede Construir Juntos e o trabalho desenvolvido com a Rede Juvenil Crescer Juntos na 

expectativa de uma adesão efetiva para um trabalho conjunto em prol do superior interesse das Crianças. 

 

Novos parceiros da Rede Construir Juntos – Bem-vindos à Rede! 

 
Projecto Novas Descobertas – Associação educativa e Recreativa - Lagos                 

 

APPDA – A. Port. para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo do Algarve - 

Portimão 
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Encontro Nacional de Crianças e Jovens 

 

E porque o foco da Rede Juvenil Crescer Juntos é a participação das Crianças e 

dos Jovens, para preparar o projeto 2021/22, nada melhor do que ouvir as 

crianças!  

Assim, decorreu no sábado, dia 23 de outubro, à distância, o Encontro Nacional 

de Crianças e Jovens, com a presença de 47 participantes dos Polos de Coimbra, 

Lisboa, Braga, Évora e Algarve.  

Nesta sessão, os jovens partilharam as suas opiniões e testemunhos sobre a sua 

experiência de participação na Rede Juvenil, fizeram dinâmicas de 

apresentação e de quebra- gelo e foi ainda decidido o tema a 

trabalhar este ano. Foi escolhido a temática “Ambiente Digital”, 

que poderá ser abordada nas vertentes que cada polo e/ou 

instituição que aderir ao Projeto assim o entende, tendo em conta 

os interesses, as necessidades, os talentos de cada grupo alvo. 

Constatámos que foi uma sessão muito participada e motivada 

por parte dos jovens, tendo mesmo sido sugerido que brevemente 

se proporcione outro encontro destes à distância, de forma a juntar novamente crianças e jovens de diferentes 

zonas do país. 

 

Rede Juvenil Crescer Juntos – Polo do Coimbra 

 
Descida do Rio Mondego 

No âmbito do Projeto “Ambiente e Vida Saudável: da horta para a cozinha”, apoiado pela 

Fundação Auchan, 20 crianças e jovens da Casa de Formação Cristã Rainha Santa de 

Coimbra participaram numa Descida do Rio Mondego, no dia 24 de outubro.  

O grupo foi acompanhado por 3 técnicos do IAC – Polo de Coimbra, por uma educadora e 

por 3 monitores da empresa O Pioneiro do Mondego que apoiou a organização desta 

atividade. 

REDE JUVENIL CRESCER JUNTOS  
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O percurso de 18 quilómetros de kayak teve início em Penacova pelas 11horas e terminou pelas 18horas nas Torres 

do Mondego, às portas de Coimbra. A meio do percurso houve uma paragem para um agradável piquenique e 

restabelecimento de forças.  

Esta foi mais uma atividade que promoveu a prática de atividade física, ao ar livre no meio da natureza, neste caso 

com a magnífica envolvência do Rio Mondego e o saudável e o franco convívio entre todos os participantes. 

Apesar do grupo não ter qualquer experiência neste tipo de atividade, superou todas as dificuldades sentidas 

durante o percurso com muita resiliência, capacidade de adaptação e espírito de cooperação, competências tão 

importantes para o processo de autonomia e socialização dos jovens. 

Desafio difícil, mas brilhantemente superado! As crianças e as jovens estão de Parabéns!  

Esta iniciativa marca o fim deste projeto que envolveu 25 crianças e jovens de uma casa de acolhimento de Coimbra. 

 

   

 
 

Projeto 21/22 “Ambiente Digital” – 1ª sessão 
 
No dia 15 de dezembro deu-se início ao projeto com a 

participação de dez crianças e jovens de uma casa de 

acolhimento da cidade de Coimbra.  

A sessão começou com a apresentação e sensibilização 

para a temática “Ambiente Digital”. Contámos com a 

colaboração de duas estagiárias de Serviço Social que 

fizeram uma abordagem ao tema, tendo alertado para os perigos do uso da internet. As crianças e jovens revelaram 

muito interesse nos assuntos abordados, mostrando-se muito participativas e entusiasmadas com o projeto.  
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Rede Juvenil Crescer Juntos – Polo do Algarve 
 

Projeto 21/22 “Ambiente Digital” – 1ª reunião 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Decorreu o primeiro momento de reunião com as crianças e jovens, no âmbito do Projeto 21/22. 

Apresenta-se um novo ano desafiante, de renovação de grupo com a saída de alguns elementos e a integração de 

novos. Nesta sessão, felizmente, pudemos contar com a participação de alguns elementos mais velhos que 

contribuíram para a passagem deste papel de pertença pelos seus exemplos e experiências partilhadas.  

Trabalhou-se a coesão grupal e enquadrou-se a intervenção do IAC, da Rede Juvenil Crescer Juntos, do lugar do 

CASLAS - Lagos como parceiro e por último e mais focado, o lugar 

de cada jovem e da valorização da sua opinião crítica e de 

capacitação como agente de mudança.  

Foi apresentada a temática, abordado o impacto (positivo e 

negativo) do ambiente digital nos vários contextos (eu, família, 

escola, amigos e comunidade) e por último, definidas em grupo, 

possíveis linhas de atuação. 

 

Gostaríamos que a Newsletter da Rede Construir Juntos fosse resultado de um trabalho mais partilhado e 

colaborativo. 

Assim, ficamos a aguardar que nos enviem notícias das vossas atividades e/ou projetos que considerem pertinentes 

divulgar aos parceiros nas próximas Newsletters, de forma a nos sentirmos todos presentes! 

 
MEDIAÇÃO NACIONAL 

IAC – POLO DE COIMBRA 
Largo da Portagem, n.º 39 – sala 102     3000 - 337 Coimbra | Tel.: 239 821 280 | Email: iac-coimbra@iacrianca.pt 

IAC – COOPERAÇÃO 
Avenida da República, n.º 21     1050 - 185 Lisboa | Tel.: 213 617 880 | Email: iac-cooperação@iacrianca.pt 

 


