
Seminário de Encerramento
Fábrica das Palavras, 14 de julho de 2021



Objetivo Geral

Promover a noção de cidadania global através de processos de
aprendizagem e de sensibilização para a EDH e participação
democrática, tendo em vista a valorização da diversidade
humana, tolerância, não discriminação, combate à exclusão e
cooperação.



- Principais Resultados -



Eixo Advocacy1.
1.1 Assembleia Municipal Jovem

- Acompanhamento de grupos de trabalho nas escolas;
- Elaboração de documento com sugestões à Assembleia Municipal para aumentar a
acessibilidade do projeto Assembleia Municipal Jovem
- Acreditação de ação de formação para docentes, com a duração de 12 horas,
intitulada "Participação Juvenil". Agendada para novembro de 2020, janeiro de 2021 e
junho de 2021



1.2 Sistematização de Programa de Educação para os Direitos Humanos
.

 
- Conceção e sistematização do PEDH
implementado no âmbito do projeto,
incluindo a narrativa da prática

 



1.3 Campanhas pelos Direitos Humanos
.

 
- 10 de dezembro de 2019 - mobilização de 113 jovens
- 10 de dezembro de 2020 - mobilização de 152 jovens

 



1.4 Tradução de Documentos Estratégicos
.

 
- Tradução da Estratégia para a Deficiência do
CoE - 2017/2023

- Tradução do documento Saúde Sexual e
Reprodutiva e Direitos das Mulheres na Europa 

 



1.5 Grupo de Trabalho Organizações Amigas dos Direitos Humanos
.

 
- Número de Organizações envolvidas - 17 entidades - 1 autarquia

                                        - 2 juntas de freguesia
                                        - 4 agrupamentos de escolas
                                        - 10 ONG's

 



- Focus Group - Quais os principais outputs? O que é uma Organização Amiga dos
Direitos Humanos? Como pode a minha organização usufruir/contribuir para o Grupo
de Trabalho?

- Diagnóstico Organizacional

- Devolução de resultados de diagnóstico 
 



2. Eixo Educação e Formação

2.1 Programa de
Educação para os
Direitos Humanos
.



Principais Resultados
.



"Sou sincero e honesto, e tenho de admitir que não gostei do projeto no início, e quando recebi o email a
dizer que íamos ter sessões à distância, fiquei bastante assustado! A principal razão pela qual eu agora gosto
do projeto, e estou a participar, é porque posso fazê-lo à distância. Sempre fui tímido nas aulas e quase
nunca participei, apesar de saber responder à maioria das perguntas que colocavam. É uma questão de
personalidade, simplesmente sou assim. Estou a gostar muito dos desafios e acho que o projeto foi muito
bom para nos tornar mais ativos, racionais, participativos, para nos dar conhecimento acerca de muitos
direitos e aspetos da nossa democracia e sociedade.
Quero agradecer-vos muito por isto, e apesar de ser um projeto que nos tirava aulas, sempre tive a
esperança que servisse para algo, e a verdade é que sinto-me muito mais crescido, já converso com os mais
pais sobre política, já penso sobre quase tudo de uma maneira diferente e vejo os programas chatos das 11
da noite com os meus pais e sinto-me diferente: mais aberto mais ativo, mais pensativo, e apesar de não
saber de onde veio essa vontade, descobri que, se calhar veio deste projeto e não sabia."

Martim, edição 2019/2020



2.2 Formação de Docentes
.

Educar para os Direitos Humanos - Da teoria à prática - 36h



Avaliação das Ações de Formação
.



"O impacto desta ação não se esgota no domínio profissional e na minha prática docente -
onde, já no presente ano letivo e no decurso da ação, não resisti a aplicar e replicar
algumas das aprendizagens que ali fui colher - refletindo-se, também, numa reflexão e
conhecimento pessoal, na forma de estar com o outro e para o outro."

Regina, edição 2019-2020



"Para além de ter aumentado/aprofundado os meus conhecimentos sobre os Direitos
Humanos acima de tudo aprendi que existem muitas outras formas, estratégias, para
transmitir conteúdos aos alunos de forma simples, leve e entendível por todos,
independentemente das suas características. Algumas dinâmicas aplicadas permitiram-
me colocar no lugar do outro, dos alunos… e é tão difícil ser aluno…"

Cristina, edição 2020/2021



2.3 Formação de Técnicos
.

"Direitos Humanos na Intervenção Social e Comunitária" - ação de formação com a
duração de 12 horas, certificada pela DGERT e acreditada pela Ordem dos Psicólogos
Portugueses



Avaliação das Ações
.



"Foi incrível olhar para mim e ver que, sem dar conta, a minha mente estava mais alargada
em relação a certos assuntos, sem qualquer esforço da mente, eu tinha a noção que
existiam direitos que jamais podiam ser violados.
Um muito obrigado pela transmissão de conhecimentos e um apreço pela forma que
escolheram ministrar a formação. O meu barco ultrapassou a meta!!!"

Rui (o rapidíssimo), edição Militares da GNR, novembro 2019



"No primeiro dia de formação ia com o pé um pouco atrás, pois pensei que fosse uma
coisa teórica, por causa do nome que a formação tem, mas enganei-me totalmente. No
segundo e último dia de formação, ia entusiasmada e com uma expetativa bastante
elevada, pois as formadoras conseguiram cativar a atenção dos formandos com a
simplicidade das dinâmicas. As sessões estavam muito bem estruturadas e sentia-se
uma vibração de confiança e de um à vontade tanto com as formadoras, como com os
formandos, o que deu para nos exprimirmos e relatar coisas vivenciadas, o que fez uma
ligação forte com todos."

Marisa, assistente operacional, edição setembro 2020 



"Antes de mais obrigada pela formação! Tal como imaginei, trouxe comigo muito mais do
que aquilo que levei, trouxe acima de tudo reflexão e sinto que exercitei o meu lado
humanista e que será aplicado no quotidiano, acima de tudo! Tenho certeza que
acordou em mim algo que fica para sempre e a certeza que a atitude neutra nunca será
a melhor! Fazer a formação dos Direitos Humanos abriu essa janela, deu-me um
instrumento de responsabilidade. Os conteúdos, tal como formato em que foram
apresentados, permitiram sentir o tema exatamente como ele deve ser sentido, na pele!
Obrigada Sara e Ana Zilda, foi muito enriquecedor!"

Alexandra, técnica superior, edição maio de 2021



2.4 Educação para a Participação
.

Ano letivo 2019/2020 - trabalho com 3 Associações de Estudantes:

31 de maio de 2021 - Workshop "Participação Juvenil" na ES Forte da Casa,
com a participação de 11 jovens + 3 técnic@s da DAMAJ da CMVFX

- EB2,3 Bom Sucesso
- ES Alves Redol
- ES Prof. Reynaldo dos Santos



2.5 Sensibilização para os Direitos Sociais
.

Dinamização do Jogo Dignilândia junto de 30 turmas de 10 agrupamentos de escolas
do concelho de Vila Franca de Xira, envolvendo um total de 614 alun@s do 3º ciclo e
ensino secundário.



Resultados
.



Diagnóstico Organizacional
Formação à Medida: 

Módulo I - Cultura Organizacional
Módulo II - Monitorização e Avaliação
Módulo III - Planeamento Estratégico

Plano Estratégico Operacional
Plano de Comunicação

.

3. Eixo Capacitação



Baseline - Questionário Programa Cidadãos Ativos



Gostamos de pensar que deixamos uma semente...
 

Obrigada a tod@s!




