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Introdução

      Findados os primeiros cinco anos de atividade, ergue-

se um interesse especial em partilhar o que floresceu com a

PAJE e o que se cumpriu através dela. 

 “Ajudaram-nos a arranjar casa… Têm sido eles a manter

este sonho.” 

    Um dia, julgando que tanto mais poderia ser feito, a

PAJE despertou em jovens ex(acolhidos) uma forma bonita

de a caracterizar. Afinal, ainda há tanto por fazer mas já

foi feito tanto! Afinal, ainda somos tantos por florescer,

mas já florescemos muitos. Com todos, floresceu também

uma nova família, com um desejo reiterado e teimoso em

dar continuidade ao que sempre existiu – o amor, o acolher,

o integrar, o amparar - o Ser PAJE.  
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     Admitindo a clara dificuldade em traçar linhas completas de

descrição e avaliação de todo o trabalho desenvolvido entre

maio de 2016 e maio de 2021, o relatório que se expõe

representa uma construção formal de um trabalho coletivo, onde

se pretende descrever as principais atividades desenvolvidas,

procurando-se ser o mais realista possível. Desta forma, embora

este relatório não consiga ser completamente fiel a todo o

trabalho desenvolvido, constitui importantes momentos de

reflexão e avaliação no seio da Associação.
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História
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     Em sequência de um contacto permanente, durante

mais de quinze anos, com crianças e jovens a viverem em

instituições, e temendo a pouca preocupação institucional

relativamente às transições e a todo o processo de

autonomização, levantaram-se questões no sentido de

compreender melhor o que falhava neste processo,

questões essas que impulsionaram um trabalho de

investigação que culminou numa tese de Doutoramento

apresentada à Universidade de Coimbra: “Os desafios da

autonomização: Estudo compreensivo dos processos de

transição para diferentes contextos de vida, na perspectiva

de adultos e jovens adultos ex-institucionalizados”.  As

conclusões mais inquietantes do estudo passaram pela

impreparação de cuidadores, a reduzida instrução para a

autonomização e a carência de suporte no pós-saída do

acolhimento. Este projeto de investigação-ação fez nascer

a Plataforma PAJE – Apoio a Jovens (Ex)acolhidos –

Associação ímpar em Portugal que se ocupa do apoio a

jovens adultos com historial de acolhimento, mas que

trabalha igualmente para melhorar o perfil de saída das

crianças, adolescentes e jovens acolhidos no nosso país. 

     Formalizada em 2016, tem sede em Coimbra, mas com

âmbito nacional. Sendo uma Associação sem fins lucrativos,

a Plataforma PAJE conta com uma equipa multidisciplinar

que enquadra áreas tão vastas como a Psicologia, a Saúde,

a Educação, o Serviço Social, o Direito, entre outros. 

     Atualmente a PAJE pauta toda a sua atividade em três

eixos definidos no plano de intervenção, que serão

ulteriormente explorados.
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1º Eixo de
Intervenção

Apoiar Jovens Ex-acolhidos
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EIXO1º
     Embora ainda não possa contar com incentivos públicos

através de acordos de cooperação, a PAJE é a única

entidade no país a prestar uma resposta de apoio pós-

saída, representando uma rede de suporte para os jovens

que viveram acolhidos. Esta resposta de apoio pós-

acolhimento constitui o primeiro eixo de intervenção.

     A PAJE apoiou/apoia cerca de 250 jovens em todo o

país. 
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EIXO1º
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      Em suma, o primeiro eixo de intervenção constitui todo

um apoio de índole mais premente e elementar, como por

exemplo, apoio em situações pontuais, burocráticas,

aconselhamento, acompanhamento psicológico, apoio na

procura ativa de emprego, apoio ao nível da saúde,

através da marcação de consultas, exames, entre outros. 

     Sendo este o eixo que possibilita um contacto mais

direto com os jovens, seguem-se abaixo alguns registos

fotográficos de encontros que foram acontecendo ao

longo destes últimos cinco anos.



Registos
Fotográficos 
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Registos
Fotográficos 
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Registos
Fotográficos 
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A concretização do

sonho de constituir

família.



Registos
Fotográficos 
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A concretização do

sonho de conseguir

um emprego.
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Registos
Fotográficos 

A concretização do

sonho de ingressarem no

Ensino Superior.
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     A PAJE fez-se acompanhar ao Centro Educativo dos Olivais,

por um jovem ex-acolhido com um passado marcado por muitas

transgressões. Felizmente este jovem conseguiu tornar-se dono

de uma vida digna, constituiu família e mantém o seu emprego

há vários anos numa empresa multinacional. Esta visita teve

como principal objetivo levar o jovem a prestar o seu testemunho

e esperança a outros jovens, deixando a mensagem que

representa o mote da Associação: “O destino pode destinar,

mas a decisão é minha!”.

   Foi gratificante sentir que no olhar de cada jovem ficou a

expectativa de uma vida melhor, fora de grades e portas

trancadas.

Testemunho de um jovem ex-acolhido

acompanhado pela PAJE, no Centro

Educativo dos Olivais



     Com o projeto “Natal Irmanado”, procura-se promover, numa

época onde a família assume um papel especial, a

confraternização de fratrias separadas pelo tempo. Através

deste projeto, alguns irmãos, por terem crescido em instituições

diferentes, ou por percursos de vida distintos, têm a

oportunidade de retomar contacto e/ou partilhar afetos num

encontro que pode ser catalisador para convivências mais

frequentes.

    A Plataforma PAJE propõe-se a estabelecer os contactos, a

assegurar as viagens, bem como a fornecer um cabaz e um

“miminho” para que a ceia de Natal seja o mais aconchegada

possível.
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Natal Irmanado

 



Éder, o herói da

Seleção Nacional,

é o Padrinho da

PAJE.

     O jogador de futebol Éder, também ele um jovem ex-

acolhido,  conhece a realidade das Casas de Acolhimento, bem

como o facto de nem todas as crianças e jovens acolhidos

saírem delas - quando tem mesmo de ser – com as competências

básicas para uma vida em sociedade. O Éder conhece muito

bem a realidade, mas - e aqui é que reside o mérito - não se fica

pelo conhecimento da mesma, deseja ajudar a mudá-la e por

isso, tem estado também ao lado da PAJE.
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     O herói da final do Euro 2016 e a noiva, Sanna Ladera,

dispensaram as prendas e pediram aos convidados que as

convertessem em donativos a favor da PAJE.
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“Pedi ajuda à PAJE quando estava no fundo do poço.”

“Eu endireitei-me graças à PAJE.”

“Agora recorro muito à PAJE. Quando preciso de alguma coisa

recorro a eles, mesmo que seja só para desabafar.”

“A PAJE para mim é como uma rede par o trapezista, sei que

posso fazer o caminho, mas se por ventura tiver a infelicidade de

tropeçar sei que não vou cair porque terei a minha rede.”

"Ainda hoje sinto o afeto dado pela PAJE." 

 " A PAJE ajuda-nos a superar medos."

Testemunhos

Jovens Ex-acolhidos

de
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 Melhorar o Perfil de Saída
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EIXO02
     Por se considerar insuficiente a prestação de um apoio pós-

saída do acolhimento, a PAJE comporta um segundo eixo de

intervenção. Neste segundo eixo, procura-se melhorar o perfil de

saída dos jovens ainda em acolhimento, através de ações de

formação em Casas de Acolhimento (CA) direcionadas a todos

os cuidadores – técnicos, educadores e auxiliares, bem como

intervenção com jovens acolhidos em pré-autonomia, envolvendo

testemunhos presenciais ou online de jovens ex-acolhidos que

dão a conhecer o seu percurso de vida, tornando-se bons

exemplos para quem ainda está acolhido. Pretende-se dar

continuidade ao programa de mentoria que complementa a

intervenção junto destes jovens.

   A Plataforma PAJE estabeleceu, ao longo destes 5 anos,

protocolos com quase 10% de Casas de Acolhimento em todo o

país, abrangendo mais de 3/4 dos distritos. Destacam-se abaixo

as Casas de Acolhimento com as quais tem vindo a colaborar:
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Associação dos Familiares das
Vítimas da Tragédia de Entre-os-
Rios (Aveiro)

Casa de Acolhimento Cento Juvenil

S. José  (Guimarães – Braga)



Casa de Acolhimento Solar do

Mimo (São Romão – Seia – Guarda)

Chão dos Meninos: Associação de
Amigos de Crianças e da Família
(Évora)

Casa do Canto - Crescer Ser

Associação Portuguesa para os

direitos dos menores e da família

(Chão de Couce - Leiria)

Casa da Infância Doutor Elysio de

Moura (Coimbra)
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Casa da Infância e Juventude –

CIJE (Castelo Branco)

Casa de Acolhimento Residencial

de Vale de Cambra (Aveiro)

Centro Social Abel Varzim (Braga)



Centro de Apoio Familiar Pinto de

Carvalho (Oliveira de Azeméis –

Aveiro)

Centro de Bem Estar Social da

Zona Alta de Torres Novas

(Santarém)

Centro Social Jesus Maria José

Dominguizo (Covilhã)

Centro de Promoção Juvenil Casa

da Estrela (Lisboa)

Centro Social e Paroquial de

Revelhe  (Fafe – Braga)

Casa de Formação Cristã Da

Rainha Santa (Coimbra)
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Centro Social e Paroquial Santo

Condestável (Bragança)

Centro Social Paroquial de

Recardães (Águeda - Aveiro)



Fundação ADFP - Assistência,

Desenvolvimento e Formação

Profissional (Miranda do Corvo -

Coimbra)

Instituto dos Ferroviários do Sul e

Sudoeste (Setúbal)

 Lar Maristas de Ermesinde (Porto)
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Fundação Instituto Social Cristão

Pina Ferraz: Lar Francisco de Pina

(Penamacor - Castelo Branco)

Obra ABC Amici Boni Consilii (Rio

Tinto - Porto)

Obra de Promoção Social do

Distrito de Coimbra: Casa de

Acolhimento do Loreto (Coimbra)



Obra de Socorro Familiar –

Abrigo de São José (Fundão -

Castelo Branco)

Santa Casa da Misericórdia de

Mafra (Lisboa)

Santa Casa da Misericórdia de

Peso da Régua (Vila Real)
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Santa Casa da Misericórdia de

Portalegre (Portalegre)

Santa Casa da Misericórdia do

Porto (Porto)

Santa Casa da Misericórdia de

Vagos (Aveiro)



Solsil – Associação de

Solidariedade Social do Silveiro

(Oiã – Aveiro) 
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     Para efetivar o propósito do segundo eixo - melhorar o perfil

de saída -  foram (e têm sido) implementados vários projetos

junto das Casas de Acolhimento parceiras, no sentido de

desenvolver um conjunto de atividades no âmbito do apoio

socioeducativo e da integração social de jovens e adultos.



Projetos implementados
junto das Casas de

Acolhimento:

“Ser Acolhido...

para Saber

Acolher”
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Dar suporte e apoio aos Educadores/Funcionários (só pode

apoiar quem for apoiado);

Garantir altos padrões de qualidade na autonomização dos

jovens, através da pré-autonomização;

Promover um ambiente de trabalho saudável e favorável

para o alcance dos objetivos de cada Casa de Acolhimento

Objetivos:

- Aberta ao público;

- A mesma temática, com um maior número de horas,

confere o grau de Pós-graduação.

Formação para Cuidadores

das Casas de Acolhimento,

com a duração de 35

horas, e certificada pela

PAJE e pela DGERT.



“(En)caminhar para a Inclusão”
– programa de follow-up para

Casas de Acolhimento 
 

Acompanhar e apoiar os jovens inseridos no programa,

mediando os processos de aprendizagem e de formação,

enquanto responsável educativo que se constitui como figura

de referência, promovendo a independência e a tomada de

decisão autónoma e consciente;

Promover um período de transição menos difícil e doloroso;

Prover os jovens de recursos que facilitem a integração   na

sociedade;

Estabelecer uma relação contínua de apoio emocional e

social;

Objetivos:

     Este programa, que se inicia antes da saída do jovem, tem

em vista uma maior e melhor reintegração social dos jovens,

permitindo prolongar a missão da Casa de Acolhimento através

de um novo olhar para o sujeito e contextos onde se insere. Visa

ajudar as Casas de Acolhimento a melhorar a qualidade do

serviço, sendo benéfico para os jovens (na medida em que têm

um acompanhamento mais estruturado no pós-acolhimento) e

prestigiante para as instituições que os acolheram.

27



“(En)caminhar para a Inclusão”
– programa de follow-up para

Casas de Acolhimento 
 

Colaborar no processo de tomada de decisões;

Aumentar a resiliência dos jovens e capacitá-los para lidar

com as dificuldades;

Preparar os jovens para uma maior autonomia,

independentemente do seu projeto de vida.
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“Um Jeito Feliz de
(Ha)ver (a) Vida”

 

     Uma transição trabalhada e apoiada é promotora de bem-

estar e sucesso individual, enquanto uma transição feita sem

apoio poderá conduzir a comportamentos desviantes. Torna-se

importante consciencializar os jovens para os desafios que

enfrentarão numa vida autónoma, desenvolvendo competências

funcionais, psicológicas e sociais, e estratégias de resolução de

problemas que lhes poderão ser úteis no seu dia-a-dia. 

    Nesse sentido, a Plataforma PAJE propõe uma intervenção

com jovens em pré-autonomia que pretende promover transições

favoráveis, sensibilizá-los para a vida pós-acolhimento,

promovendo o conhecimento pessoal para uma inclusão bem-

sucedida como cidadão ativo.

�Sensibilizar os jovens acolhidos

maiores de 15 anos para as

dificuldades e realidades da vida

em sociedade, após a saída da

Casa de Acolhimento;

Diminuir o choque da transição;

Promover uma inclusão bem-

sucedida como cidadão ativo;

Levar o jovem a refletir acerca

dos seus pontos fortes e dos seus

pontos fracos de autonomização.

Objetivos:
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“Semana (Real)izada”

     Mais do que um projeto de intervenção, este projeto centra-

se nos jovens que anseiam por uma emancipação precoce e/ou

que se encontram em fase de preparação, com ausência de

projetos de vida realistas ou exequíveis, com limitações de

competências de autonomia e com falta de apoio de retaguarda

após a saída das Casas de Acolhimento. 

Colocar jovens institucionalizados, que estão em fase de

pré-autonomia, em ambiente e situação análogas às de uma

vida autónoma, de forma a sensibilizá-los para a realidade

fora da Casa de Acolhimento, testando simultaneamente as

suas competências de autonomização;

Pretende-se que o jovem no final da semana seja capaz de

perceber como se sente face ao seu projeto de vida, não

criando ideias irrealistas, mas sim exequíveis. 

Objetivos:

    Este Projeto tem a duração de uma semana, num espaço

arrendado pela PAJE, em Coimbra. Destina-se a Jovens com

idade igual ou superior a 18 anos. Ao longo da semana a PAJE

faz supervisão, havendo três momentos de Avaliação - no início,

no decorrer e no final da semana (e ainda através do follow-up).

30



"A "PAJEar" por 
Coimbra"

Proporcionar uma vivência diferente aos jovens;

Dar a conhecer a PAJE e a cidade de Coimbra aos jovens;

Manter e fomentar a ligação com as Casas de Acolhimento

Proporcionar momentos que permitam aos jovens 

 projetarem-se no futuro.

     Este é um encontro (em Coimbra) de jovens de diferentes

Casas de Acolhimento (de várias zonas do país). No final do dia,

é reservado um momento de reflexão sobre os desafios inerentes

à autonomização. 

Objetivos:
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Elaboração de Materiais

Psicoeducativos:

A Plataforma PAJE elaborou

materiais psicoeducativos (Em

Busca de Significado; Plano Z

da Vida e Vive a Real…idade),

que são utilizados enquanto

metodologia ativa com jovens

em regime de acolhimento,

tendo em vista o treino de

competências para o pós-

acolhimento. Alguns destes

materiais são apresentados

anualmente na “Noite Europeia

dos Investigadores”, Museu da

Ciência da Universidade de

Coimbra.
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3º Eixo de
Intervenção
Consciencializar para a Temática
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EIXO3º

     No terceiro eixo de intervenção procura-se investigar,

publicar, divulgar, sensibilizando a comunidade e

decisores para as especificidades do acolhimento

residencial e dificuldades de autonomizar para a inclusão

social. Pretende-se alertar para a importância de

diferenciar positivamente jovens adultos que foram

“crianças em perigo”, vítimas prematuras da família e/ou

da sociedade, que levam para toda a sua vida as

consequências dessas experiências. 

34
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Principais Eventos de
Caráter Científico
promovidos pela PAJE
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I Jornadas Plataforma PAJE –

Apoio a Jovens (Ex)acolhidos

     Encontro realizado na Faculdade de Psicologia e Ciências da

Educação da Universidade de Coimbra, sobre o tema “Vivenciar,

Partilhar, Sorrir”. Foi um dia dedicado à divulgação e partilha de

vivências e boas práticas no Acolhimento Residencial. Contou

com mais de uma centena de profissionais, alguns oradores,

moderadores e jovens ex-acolhidos.
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I Encontro Nacional de Jovens

(Ex)acolhidos

     Realizado no Auditório da Coimbra Business School, este

encontro contou com cerca de 400 participantes, representando

12 distritos e mais de 30 Casas de Acolhimento. Foi um espaço

de partilha de histórias e experiências de vida, de muitos Jovens.

Na impossibilidade de estarem presentes, algumas figuras

públicas ex-acolhidas, como o ator Luís Aleluia e o jogador de

futebol Éder, enviaram o seu testemunho por vídeo.
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I Encontro de Cuidadores de

Casas de Acolhimento

     Realizado no ISCAC, com o tema “Todos somos Educadores –

Papel e Importância dos Vários Ofícios”. Estiveram presentes

200 participantes de várias Casas de Acolhimento de 12 distritos

do país. Este evento contou também com o apoio e incentivo de

Sua Excelência - o Senhor Presidente da República, através de

uma mensagem onde saudou o carácter pioneiro do Encontro.
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Seminário - “Desafios da

Direção Técnica no Acolhimento”

     Este Seminário foi realizado online. Nele estiveram presentes

Diretores Técnicos de dezenas de Casas de Acolhimento. Foram

abordados temas de grande interesse, que resultaram em

momentos de discussão, partilha e reflexão.

39

11 de dezembro



Seminário - “O que passa na

infância, na fica na infância”

   Este Seminário, realizado recentemente e dirigido a

profissionais da área da infância (Professores, Educadores,

Psicólogos, Animadores, Assistentes sociais, etc.), mas

igualmente a Estudantes, Pais... e aberto à comunidade em

geral, contou com a presença de excelentes oradores e 521

participantes.

40
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Seminários e outros
Eventos Científicos em
que a PAJE participou 
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Seminários e outros Eventos

Científicos em que a PAJE participou

Seminários Anuais da Rede Construir Juntos (IAC - Instituto

de Apoio à Criança) Lisboa

Seminário Internacional “Poder, Privação e Desigualdades”,

promovido pela Associação Portuguesa de Conversas de

Psicologia, (2016) Coimbra

Seminário “Novos e Velhos”, promovido pela Escola Superior

de Educação de Viseu, (2016) Viseu

Palestra comemorativa dos 150 do CIJE, (2016) Castelo

Branco

IX Encontro Nacional de Educadores Sociais, promovido pela

Associação Promotora da Educação Social, (2016) Lisboa

Congresso Ibérico de Educação Especial, (2016) Porto

I Jornadas de Educação de São Martinho do Bispo,

promovidas pela União de Freguesias de São Martinho do

Bispo e Ribeira de Frades, (2016) Coimbra

Jornadas sobre Psicologia na Justiça e Igualdade Social,

(2016) Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da

Universidade de Coimbra

     Foram muitos os seminários, palestras, congressos e outros

encontros em que a PAJE marcou presença, com diversas

apresentações orais, sobre várias temáticas:



Projeto IRISES - International Roma Integration Through

Stakeholders Exchange of Sucess full Practices, (2016) Escola

Ferrer Correia – Miranda do Corvo

“Enxertos de Amor”, promovido pela Associação Heróis à

Solta, (2016) no Jardim Botânico da Ajuda, Lisboa

Sessão formativa do Projeto PROATIVOS: Promoção de

ações facilitadoras de inclusão divulgação de boas práticas,

(2016) Escola Superior de Educação de Coimbra

“À conversa na Escola José Falcão” dando a conhecer a

PAJE e o seu propósito, (2017) Miranda do Corvo

Colóquio subordinado ao tema “Acolhimento de Jovens em

Risco” – A convite do Núcleo de Estudantes de Psicologia,

(2017) Universidade do Algarve

Mostra de Atividades e Projetos do IPCDHS-UC, inserida nas

atividades de comemoração do 37º aniversário da

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da

Universidade de Coimbra e 40º aniversário do seu curso de

Psicologia, (2017)

Seminário de Projetos “Intervenções em Saúde”, (2017)

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da

Universidade de Coimbra
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Seminário Existências, (2017) Faculdade de Psicologia e

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

Seminário 10 anos de Porta Mágica: Percursos e Trilhos do

Acolhimento Residencial, (2017) Montemor-o-Novo

Palestra “Criar Asas para Voar fora do Aquário: Acolhimento

de Jovens em Risco”, Núcleo de Estudantes de Psicologia,

(2017) Universidade do Algarve

Palestra para técnicos da EMAT e acompanhamento a Casas

de Acolhimento do Centro Distrital da Segurança Social de

Coimbra, (2017) Coimbra

II Encontro “Percursos de Autonomização”, (2017) Casa Pia de

Lisboa

II Encontro ASAS de Intervenção Social com Jovens –

Construção de Autonomias, (2017) Casa Pia de Lisboa

III Encontro ASAS – “Percursos de Autonomização” –

Cruzamento de perspetivas na 1ª pessoa, (2017) Escola

Superior de Educação de Coimbra

Encontro de Casas de Acolhimento de Crianças e Jovens do

Distrito de Leiria, Centro Distrital da Segurança Social, (2017)

Leiria

Encontro de Casas de Acolhimento de Gaia/Porto, (2017) Vila

Nova de Gaia

II Encontro de Casa de Acolhimento de Crianças e Jovens do

distrito de Bragança, (2017) Torre de Moncorvo
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VIII Congresso Internacional da Criança e do Adolescente,

(2017) Universidade Lusíada – Lisboa

IV Congresso Nacional “Conversas de Psicologia”, (2017)

Reitoria da Universidade de Coimbra

Jornadas de Reflexão “Acolhimento Residencial” Lar

(especializado) P’ra Cachopos, (2017) Arronches

V Congresso Internacional Pró-inclusão – Inserido na Direção

da Pró-inclusão – Associação Nacional de Docentes de

Educação Especial, que contou com a presença da Sua

Excelência Senhor Presidente da República, Ministros,

Secretários de Estado e Ex-Ministros entre outras

personalidades, (2017) Auditório da Escola Superior de

Comunicação Social - Lisboa
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IV Jornadas de Reflexão Intergeracional da Solsil, (2017)

Oliveira do Bairro

ICCA 2017 - International Conference on Childhood and

Adolescence - Congresso Internacional da Criança e do

Adolescente, Alfândega do Porto



V Congresso Internacional Educação, Inclusão e Inovação,

(2018) Instituto Politécnico de Lisboa

Congresso Infância e Juventude em Risco – Percursos no

Acolhimento Residencial, (2018) Portalegre

V Jornadas da Família de Góis– CPCJ (Comissão de Proteção

de Crianças e Jovens), (2018) Góis

V Jornadas Interdisciplinares

da Solsil, (2018) Oliveira do

Bairro

ICCA 2018 - International

Conference on Childhood and

Adolescence - Congresso

Internacional da Criança e do

Adolescente -  Lisboa

I Seminário de Projetos de Intervenção Socioeducativa –

Educare Socialis - Faculdade de Psicologia e de Ciências da

Educação, (2018) Universidade de Coimbra
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Simpósio comemorativo dos 10 anos da Pró-inclusão, (2018)

Escola Superior de Comunicação Social - Lisboa

II Seminário Interdisciplinar de Mise (2018) - Escola Superior

de Castelo Branco
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II Edição da Semana Aberta do Solar do Mimo, (2018) Seia

Projeto Erasmus + “Weall stand Together”, (2018) Auditório da

Câmara Municipal de Miranda do Corvo

Participação na Rede Europeia Anti-Pobreza - Encontro

Nacional dedicado ao tema: “Os Desafios da Intervenção na

Infância e Juventude”, (2018) Auditório da Faculdade de

Economia da Universidade de Coimbra

Ação de informação Maus Tratos Infantis – “A importância

da Comunidade na Proteção de Crianças e Jovens em

Risco”, (2018) Auditório Municipal do Peso da Régua

V Encontro Nacional sobre Maus-Tratos -“Negligência e

Risco na Infância e Adolescência”, promovido pela ASAS

(Associação de Solidariedade e Ação Social), (2018)

Terminal de Cruzeiros, Porto de Leixões, Matosinhos

III Seminário sobre Acolhimento Residencial e Saúde Mental

– APAC (Associação de Pais e Amigos de Crianças), (2018)

Barcelos



ICCA 2019 - International Conference on Childhood and

Adolescence - Congresso Internacional da Criança e do

Adolescente, Fundação Cupertino de Miranda, no Porto

Ação de Informação “Violência doméstica – O que se passa

na infância, não fica na infância”, Universidade Aberta e

CPCJ, (2019) Peso da Régua

“Intervenção em Crianças e Jovens em Risco”, 1st Brazilian

Luso Meeting of Social Education, ISEC, (2019) Coimbra

Seminário "Intervenção Social Forense no Contexto

Português" – A convite de alunas da Unidade Curricular de

Serviço Social com Indivíduos e Famílias, pertencentes à

Licenciatura de Serviço Social da Faculdade de Psicologia e

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, (2019)

Seminário “Um olhar sobre os desafios da intervenção no

Sistema de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens em

Risco”, “Finalmente estou fora! Mas… e agora?”, (2019)

Instituto Superior de Serviço Social do Porto

Seminário - Intergeracionalidade, Desafios e Novos

Paradigmas - Ação de Informação (2019), Universidade

Aberta e CPCJ, Peso da Régua
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Seminário “Um olhar sobre os desafios da intervenção no

Sistema de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens em

Risco”, (2019) Instituto Superior de Serviço Social do Porto

Seminário “Acolhimento de Crianças e Jovens em Risco”,

(2019) Instituto Superior de Segurança Social do Porto
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Seminário “Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens em

Risco”, (2019) Escola Superior de Educação – Instituto

Politécnico de Castelo Branco

II Congresso de Justiça Restaurativa na Promoção e Proteção

“Uma mudança radical de paradigma” Desafios da

“desinstitucionalização” - Como ser eficaz? (2019) Mafra

Encontro com formandos na APCC (Associação de Paralisia

Cerebral de Coimbra), onde foi abordado o tema “Igualdade

de Género e Violência Doméstica e o impacto destes temas

na Crianças”, Quinta da Conraria, (2019) Coimbra

Debata / World Café, “Colaborar faz toda a diferença”,

Departamento de Serviço Social APCC (Associação de

Paralisia Cerebral de Coimbra), Quinta da Conraria, (2019)

Coimbra



III Encontro de Promotores do Sistema de Promoção e

Proteção de Crianças e Jovens, destinado a técnicos de

Serviço Social, (2019) Aveiro

50

Encontro Científico Educação e Formação de Jovens e

Adultos em Diferentes Espaços da Vida: diálogos luso-

brasileiros – GRUPOEDE (CEIS20) "A importância do trabalho

nos constructos de jovens com historial de acolhimento

residencial", (2019) Faculdade de Psicologia e de Ciências

da Educação da Universidade de Coimbra

Educação e Formação de Jovens e Adultos em Diferentes

Espaços da Vida: diálogos luso-brasileiros, (2019) Faculdade

de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de

Coimbra

VII Encontro Anual Intermunicipal das CPCJ da Zona Norte do

Distrito de Leiria “Filhos de pais cucos”, (2019) Alvaiázere
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Fórum de Infância e Juventude em Risco “Adolescência em

risco? Pleonasmo nos dias que correm…”, (2019) Estados

Gerais Madeira

Jornadas sobre Violência Doméstica, ao longo de três dias

realizadas na Suíça, em parceria com Change Mind – Global

Aid, onde houve duas comunicações: “O que se passa na

infância, não fica na infância”, Lausanne, Suíça e “Da

sociedade que nos violenta à adolescência em risco – vítimas

precoces, consequências duradouras”, (2019) Zurique, Suíça 



Encontro “Olhares Sobre a Realidade – Crianças e Jovens”

organizado pelos vários parceiros, onde se inclui a PAJE, da

Rede Social da Câmara Municipal de Coimbra, (2019)

Coimbra

I Encontro Multidisciplinar sobre Psicologia no Sistema de

Promoção e Proteção, (2019) Porto

Apresentação do projeto “Work in Progress”, dirigido a jovens

acolhidos e ex-acolhidos em fase de autonomia de vida,

(2020) Porto

Encontro de Reflexão e Partilha de Casas de Acolhimento

“Acolhimento Residencial: Foco na Criança e na Transição

para a Vida Autónoma”, – Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN

– Núcleo de Bragança), (2020) Bragança

VII Encontro (Inter)Nacional de Conversas de Psicologia - A

PAJE participou com uma comunicação livre acerca do

projeto “Escolas SITI – Escolas Sensibilizadas para a

importância dos Traumas na Infância”, (2020), (online)

VII Congresso (Inter)Nacional Conversas Psicologia – Olhar o

Presente, pensar o futuro!, “Trajetórias de resiliência de

jovens com experiências adversas na infância”, (2020),

(online)
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Congresso On-line - Direito e Saúde (COIDIS) “Impacto

COVID-19 em Adolescentes e Jovens (ex)acolhidos”, (2020)

Brasil

Workshop - Acolhimento Humanista - “O papel dos

educadores nas Casas de Acolhimento” (7H), (2020) Instituto

Superior de Serviço Social do Porto

Workshop “O atendimento a crianças em Acolhimento

Residencial” (7H), (2020) Instituto Superior de Serviço Social

do Porto

Workshop “Como funciona o mundo da Criança” (7H), (2020)

Instituto Superior de Serviço Social do Porto

Workshop “Capacitação para a igualdade e a não

discriminação nas Casas de Acolhimento” (7H), (2020)

Instituto Superior de Serviço Social do Porto

Webinar “O bem-estar nas Casas de Acolhimento” –

promovido pelo IAC – Instituto de Apoio à Criança, (2020)
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 Webinar “O que se passa na infância, não fica na infância!”,

(2020) Brasil

 Webinar "Saída do Acolhimento: Promoção de Autonomias e

Transição para a Vida Adulta", AjudAjudar, (2020)



Webinar “Exclusão Digital – A realidade das Crianças

Institucionalizadas”, promovido pela PASC - Plataforma de

Associações da Sociedade Civil, (2020)

Webinar “A Pandemia nas Crianças Acolhidas e nos seus

cuida(dores)”, (2020)

ICCA 2020 -  International Conference on Childhood and

Adolescence - Congresso Internacional da Criança e do

Adolescente, (Online)
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A Plataforma PAJE está a colaborar em parceria com a

Academia de Líderes Ubuntu, o Instituto Padre António Vieira

e outras Entidades de Acolhimento, na Formação de

Educadores no sentido de implementar a metodologia

Ubuntu, com alguns jovens que a PAJE acompanha, de forma

a desenvolver competências pessoais (Autoconhecimento,

Autoconfiança e Resiliência) e competências sociais e

relacionais (Empatia e Serviço). Além desta formação a PAJE

tem colaborado em vários eventos organizados por esta

Academia.
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Webinar “Acolhimento, Confinamento e Autonomia”,

Conversas WAVE BY WAVE, (2021)

Webinar “A proteção das Crianças: prevenção e deteção à

distância de situações de risco ou perigo”, Ação promovida

pela UNICEF – Portugal, (2021)

Webinar "Promoção da

Participação e Autonomia de

Crianças e Jovens", promovido

pelo Instituto de Apoio à Criança,

(2021)

XI Seminário Educação pelos

Pares - Autocuidado e Saúde

durante e depois da pandemia”,

promovido pela Escola Superior

em Tecnologias da Saúde, (2021)

Coimbra
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08
Publicações



“A Paje fez-me acreditar que é possível ter dignidade”

Revista da Pró-inclusão, Gaspar, J.P. (2017);

Acolhimento Juvenil no Mundo - Respostas Sociais e

Estratégias Terapêuticas Fundadas na Cultura, Gaspar, J.P.

& Santos, E. (2017);

“O que se passa na infância, não fica na infância”, Revista

Nova Ágora, Gaspar, J.P. (2018);

“Conceito de Criança e seus Direitos: Implicações para o

Sistema de Proteção Infantil”. In Pereira, T., Oliveira, G. &

Coltro, A. Cuidado e cidadania: desafios e possibilidades

(pp.231-240). Rio de Janeiro: Editora GZ. Gaspar, J.P.,

Rodrigues, S. & Gil, C. (2019);

A importância da vinculação de crianças e jovens em

acolhimento residencial, no sucesso da intervenção com

intencionalidade reparadora. In Pocinho, R., Carrana, P. et al

(Coords Envelhecimento como perspetiva futura – Livro de

atas do Ageing Congress (pp.275-286). Thomson Reuters

Serrote, F. Gaspar, J.P. & Gaspar, M.F. (2019);

57

   Livros, capítulos e artigos em publicações nacionais e
internacionais que têm dado robustez ao projeto e à causa que
a PAJE defende.



Jovens adultos que viveram acolhidos: autonomização

desafiante. Revista Multidisciplinar. Vol1 (1) (pp. 89-101). Faro

DOI: https://doi.org/10.23882/MJ1903 ISSN: 2184-5492

Gaspar, J.P., Gaspar, M.F., Melo, J.D., Santos, S. (2019);

Projeto de vida “autonomização” evolução do perfil de saída

do Acolhimento Residencial. International Conference on

Childhood and Adolescence (ICCA2019). Livro de Atas

Conference Proceedings ISBN: 978-989-54102-0-6 Gaspar,

J.P. (2019);

“Life project: "autonomy" - Evolution of exit profile from

Residential Care” in 3rd International Conference on

Childhood and Adolescence and 6th anual meeting of the

Social Paediatric Subcommittee (SPS-SPP) of the Portuguese

Society of Paediatrics Gaspar, J.P. (2019);

“Importância da vinculação de crianças e jovens em

acolhimento residencial, no sucesso da intervenção com

intencionalidade reparadora” – ICCA International

Conference on Childood and Adolescence – Lisboa, Serrote,

F., Gaspar, J.P. & Gaspar, M.F. (2020);

Recomendações nacionais: processo de autonomia em

jovens com experiência de acolhimento. OUTogether–

Promoting Children’s Autonomy on Alternative Care. APDES.

Retrievied from: https://outogether.org/wp-

content/uploads/2020/08/Transnational-

Recommendations_compressed-1.pdfPimentel, F., Antão, J.,

Gomes, J., Homem, M., Gaspar, F., Gaspar, J.P., Rodrigues, S.,

Cunha, A., Semedo, C. (2020);
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https://doi.org/10.23882/MJ1903
https://outogether.org/wp-content/uploads/2020/08/Transnational-Recommendations_compressed-1.pdf


Transnational recommendations on good practices and

transferable working methods for leaving care. Retrievied

from: https://apdes.pt/wp-

content/uploads/2019/02/Transnational-Recommendations

compressed.pdf Pimentel, F., Antão, J., Gomes, J., Gaspar, F.,

Gaspar, J.P., Rodrigues, S., Belamaric, I., Dimitrova, P.

Miharija, M., Bogdan, V., Cunha, A., Dias, I. Makvic, K.,

Mihaylova, M., Semedo, C. (2020);

A Importância do Trabalho nos Construtos dos Jovens com

Historial de Acolhimento Residencial in Luís Alcoforado,

Márcia Barbosa & Adriana Costa Minerva Coimbra Educação

e Formação de Jovens e Adultos em Diferentes Tempos e

Espaços de Vida (pp 201 – 213). Minerva Coimbra. Gaspar,

J.P., Gaspar, M.F., Ventura, A. & Francisco, I. (2021);

A importância da orientação vocacional no acolhimento

residencial (pp 113-127). In Dias-Trindade, Sara; Cordeiro,

António M. Rochette; Festas, Maria Isabel; Alcoforado, Luís

(orgs.). Políticas e dinâmicas educativas. Coimbra: Imprensa

da Universidade de Coimbra. Gaspar, J. P., Gaspar, M. F. &

Alcoforado, J.L. (2021);

O Papel dos Cuidadores de Crianças e Jovens em Risco, em

Contexto Escolar. Revista Conhecimento OnLine, Ano XIII Vol.

1 (pp. 112-126) Universidade Feevale, Rio Grande do Sul, Brasil

https://doi.org/10.25112/rco.v1i0.2389 Gaspar, J.P.,

Alcoforado, J., Pereira, D. & Santos, E. (2021);
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https://apdes.pt/wp-content/uploads/2019/02/Transnational-Recommendations_compressed.pdf
https://doi.org/10.25112/rco.v1i0.2389
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Protocolos
e Parcerias
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     A PAJE considera, desde a sua constituição, que para o

desenvolvimento das suas atividades é fator primordial o

estabelecimento de parcerias com entidades Institucionais e

Comerciais, cujas ajudas são essenciais para a sua

sustentabilidade e para minorar a problemática. Deste modo,

além dos protocolos estabelecidos com as várias Casas de

Acolhimento, a PAJE tem outras entidades com as quais

estabelece parcerias, procurando criar sinergias que possibilitem

o desenvolvimento de todas as atividades que a Associação se

propõem desenvolver. 

     Foi estabelecido recentemente um protocolo entre a PAJE e a

APPBG - Associação Portuguesa de Professores de Biologia e

Geologia, tendo sido colocada em prática uma iniciativa que

visa proporcionar algum apoio às crianças e jovens que vivem em

Casas de Acolhimento: PVO - Professor Voluntário Online. Nesta

iniciativa, através do voluntariado de professores e da

manifestação de interesse por parte das Casas de Acolhimento,

é possível ajudar os meninos e meninas a melhorarem as suas

aprendizagens. Este apoio poderá ser efetuado por telefone

e/ou e-mail (em casos relativamente simples), ou em sessões

online, através das plataformas síncronas de videoconferência

(Zoom, Teams, Meet,...).

     Para além desta parceria, a PAJE, durante estes cinco anos,

firmou protocolos com as seguintes entidades:
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Protocolos e Parcerias
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“ABC do Cabeleireiro e da

Estética”

AMI – Assistência Médica 

 Internacional

APDES - Agência Piaget para o

Desenvolvimento

AUFP - Associação Union

Fraternelle Portugal

Associação Change Mind –

Global Aid

 Associação APOJOVI

Associação Concretizar

Associação Existências
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Associação Plano i

APPBG: Associação Portuguesa

de Professores de Biologia e

Geologia

Associação Portuguesa

Conversas de Psicologia

Bota Cansada: Grupo de

caminhada

Centro de Apoio ao Sem Abrigo

Câmara Municipal de Coimbra

Câmara Municipal de Vila Nova

de Poiares
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CRPG – Centro de Reabilitação

Profissional de Gaia

Chikigentil (através de géneros)

Clínica Médica Dentária de

Taveiro

CONFAP: Confederação

Nacional das Associações de

Pais

 (En)canto do Chá

Escola de Condução Aurora

ESTS - Escola Superior de

Tecnologia da Saúde



EFONAIDEP-GB 

Fórum Nacional da Inserção

para Formação Extra- Escolar e

Profissional da Guiné-Bissau

FPCEUC - Faculdade de

Psicologia e de Ciências da

Educação da Universidade  de

Coimbra 

Fundação ADFP – Assistência,

Desenvolvimento e Formação

Profissional
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ESEC - Escola Superior de

Educação de Coimbra

Fundação Bissaya Barreto

Ginkgo – Educa

AC (Instituto de Apoio à

Criança)

KONKRETS - Consultoria e

Formação Profissional



ISCAC – Instituto Superior de

Contabilidade e Administração

de Coimbra
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Grupo de Dança “Passos de

Encantar”

ISCTE - Instituto Universitário de

Lisboa

ISSSP - Instituto Superior de

Serviço Social do Porto

Inovinter – Centro de Formação

e Inovação Tecnológica

MX Modatex 

NEPCESS - Núcleo de

Estudantes de Psicologia,

Ciências da Educação e de

Serviço Social da Associação

Académica de Coimbra

Next - Explicações Voluntárias

Oraltav Clínica Dentária
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Ordem dos Psicólogos

Ponto Brasil

Saúde em Português

Juntos, é mais fácil enfrentar os

desafios da intervenção na Infância e

Juventude.



10
Eventos Culturais,

Campanhas de Sensibilização
e Angariação de Fundos
promovidos pela PAJE
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Eventos Culturais, Campanhas de

Sensibilização e Angariação de Fundos

promovidos pela PAJE

Muitas foram as caminhadas realizadas pela

PAJE, com a colaboração da Bota Cansada.

Caminhadas Solidárias
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Caminhada e Magusto
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Com a PAJE Pelos Caminhos de Santiago:

Do Rabaçal às ruínas de Conímbriga
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Caminhada PAJE - Rota dos Arrozais

Maiorca
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Caminhada PAJE – Rota dos Moinhos

Penacova
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Passadiços do Paiva e Arouca Geopark 
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Coimbra Fitness Solidário – 6ª Edição

A PAJE foi escolhida pelo Holmes Place como beneficiária da 6ª
edição do Coimbra Fitness Solidário. Um dia em que as energias

estiveram ao rubro.

Tardes Desportivas e Solidárias
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O Ginásio ESTETIC GYM proporcionou uma tarde cheia de ritmo,

música e excelente companhia a quem por lá passou e se juntou

à PAJE.

Tarde Desportiva Solidária

Tardes Desportivas e Solidárias
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Este concerto realizou-se no Centro Social de Ribeira de Frades

e contou com a organização da Comissão de Festas da Nossa

Senhora da Nazaré e com um pavilhão repleto de gente.

Concerto Solidário PAJE

Concertos Solidários
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Concertos Solidários

Concerto realizado no auditório do ISCAC – Instituto Superior de

Contabilidade e Administração de Coimbra, onde houve mais

uma vez casa cheia e muita animação. 

Concerto Solidário PAJE
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Concertos Solidários

Concerto Solidário PAJE

Concerto realizado pelos Rockluso no Salão Brazil.

Grande Espetáculo!

Concerto Solidário
Concerto Solidário
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Local: Salão Brazil 

30 de

 novembro 

22 horas



Concertos Solidários

Concertos pelo Conservatório Regional de Coimbra

Foram vários os concertos solidários a favor da PAJE, realizados

na Escola Superior de Tecnologias da Saúde pelos alunos do

Conservatório Regional. Eventos em que a arte e a solidariedade

partilharam o palco.
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Concertos Solidários
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Concertos Solidários

A Sousa Music School promoveu um espetáculo de cariz solidário

a favor da PAJE, realizado no ISEC - Auditório do Instituto

Superior de Engenharia de Coimbra. Não faltou animação nem

boa disposição!

Espetáculo de Cariz Solidário
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Campanhas Solidárias Além-Fronteiras…

Leilão da Camisola Oficial da Seleção Portuguesa

A camisola oficial da Seleção Portuguesa esteve em campo no

jogo com a Islândia e foi assinada por todos os jogadores e

oferecida pelo nosso padrinho e sócio nº 100 – Éder.
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     A Change Mind - Global Aid é uma Associação sem fins

lucrativos, política e religiosamente neutra, sediada em Lucerna

(Suíça), que tem como objetivo a angariação de fundos para

pessoas ou Associações carenciadas em Portugal. 

   Enquanto parceira, promoveu em articulação com outras

Associações, diversos eventos internacionais em que esta

Plataforma participou. Nestes eventos decorreram campanhas

de divulgação e angariação de fundos em várias localidades da

Suíça, a favor da PAJE. 

      Destacam-se:
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Campanhas Solidárias Além-Fronteiras…

► A Change Mind - Global Aid, em articulação com a Casa do

Benfica de Genebra, organizaram um jantar solidário.

Jantares Solidários com Tômbola
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► A Change Mind - Global Aid e a Associação Cultural e

Recreativa Portuguesa de Baar promoveram também um jantar

solidário em Genebra, junto daquela comunidade

portuguesa/região.



Feiras e Outras Campanhas

Prova de Vinhos Solidária

Uma tarde no Pavilhão Centro de Portugal, onde houve

oportunidade de saborear bons e conceituados vinhos.
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Feiras e Outras Campanhas

Feiras Culturais de São Martinho do Bispo e Ribeira de

Frades

É habitual a presença da PAJE nestas Feiras Culturais, onde é

divulgado o trabalho da Associação e promovidas campanhas

de angariação de novos sócios.
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A PAJE na Baixa de Coimbra

Na Baixa de Coimbra, alguns voluntários da PAJE e membros da

Associação de Estudantes do Colégio Rainha Santa juntaram-se

numa campanha de Natal. Desabotoaram corações, divulgando

o trabalho da PAJE e o seu âmbito.

 Iniciativas de Divulgação
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Queima das Fitas

A Plataforma PAJE fez-se representar no Queimódromo da

Queima das Fitas de Coimbra, sensibilizando a comunidade

académica para a realidade que a ocupa.

 Iniciativas de Divulgação
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Feira do Voluntariado ESEC - Escola Superior de Educação

de Coimbra

A iniciativa contou com a presença da PAJE enquadrada no

tema “Educação para o mundo Solidário.”

 Iniciativas de Divulgação
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Cinema ao ar livre

A Plataforma PAJE proporcionou, num sítio ilídico (Mosteiro de

Stª Clara a Velha), um momento enriquecedor a quem quis

assistir a um filme cujo tema toca a área de intervenção da

PAJE.

 Iniciativas de Divulgação
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Tertúlia PAJE em parceria com a Union Fraternelle Portugal

Dramas individuais… Responsabilidades Globais

No Salão Nobre da Junta de Freguesia de São Martinho do Bispo

e Ribeira de Frades (SMBRF), com o Professor Miguel Guerreiro

Silva.

 Iniciativas de Divulgação
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Jantares de Natal PAJE

A PAJE brindou todos os anos, à exceção de 2020, os seus

voluntários e jovens apoiados com jantares de Natal onde se

promoveu o convívio intensamente composto por conversas e

sorrisos.

 Iniciativas de Divulgação
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11
Atividades
Transversais



Formações/Cursos promovidos pela

PAJE

 Suporte Básico de Vida e Emergências
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Formações/Cursos promovidos pela

PAJE

Candidatos a Cuidadores de Crianças e Jovens em

Acolhimento
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Formações/Cursos promovidos pela

PAJE

A formação "Capacitação para a Inclusão" teve como objetivo

capacitar jovens adultos ao nível da gestão pessoal e social e

desenvolver competências na área da informática. Esta

formação foi realizada em Coimbra, Leiria e Ílhavo, com 300

horas de duração cada uma.
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Formações/Cursos promovidos pela

PAJE

A formação "O Papel do Professor na promoção e Proteção de

Crianças em Risco" destinou-se a educadores de infância e

professores de todos os níveis de ensino, e teve a duração de 25

horas. Centro de Formação Minerva

https://drive.google.com/file/d/1AAkQ0sTf2RFOYjqMcTwg_Q9

Xtm_Y9DsY/view
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https://drive.google.com/file/d/1AAkQ0sTf2RFOYjqMcTwg_Q9Xtm_Y9DsY/view


Formações/Cursos promovidos pela

PAJE

Também em formato online foi dinamizada, em parceria com a

Associação de Amigos da Criança e da Família Chão dos

Meninos, a formação “O Papel do Cuidador no Acolhimento

Reparador”, com duração de 6 horas.

Por solicitação da Rede Europeia Anti-pobreza – Núcleo Distrital

de Bragança e de Leiria – a PAJE dinamizou uma formação em

formato online intitulada  “Como Promover um Acolhimento

Reparador nas Crianças e Jovens em Risco?”, que teve a

duração de 12 horas. 
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Projeto “Escolas SITI”
 

Projetar o papel da Escola e dos seus Recursos Humanos -

como entidade competente em matéria de infância e

juventude, na interação com o Sistema de Promoção e

Proteção de crianças e jovens em risco;

Sensibilizar a Comunidade Educativa para as consequências

das experiências adversas sofridas na infância.

Objetivos:
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     O Projeto "Escolas SITI – Escolas Sensibilizadas para a

Importância do Trauma na Infância" surgiu em 2020 para ser

aplicado ainda em 2021, com o intuito de chegar às

comunidades educativas dos agrupamentos de escolas/escolas

não agrupadas integradas na fase piloto. Após a apresentação

do projeto, a PAJE recebeu cartas de conforto por parte da

Direção Geral da Educação, da Pró-Inclusão (Associação

Nacional de Docentes de Educação Especial) e da CONFAP

(Confederação Nacional das Associações de Pais), onde

declararam o seu apoio ao projeto.
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Candidaturas/

Projetos Aprovados
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     Aprovado numa candidatura a financiamento europeu, este

projeto foi coordenado pela APDES (Agência Piaget para o

Desenvolvimento) e teve como parceiros a Plataforma PAJE, a

Instituição SIRIUS da Croácia e o Instituto SAPI da Bulgária. Teve

a duração de 2 anos e como foco o processo de saída do

acolhimento residencial, com o objetivo de que esta seja uma

saída acompanhada, e por isso mesmo, facilitada

(https://outogether.org/).

Projeto OUTogether
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      Com cerca de 5 anos de atividade oficial,

a PAJE participou em projetos nacionais e

europeus.

https://outogether.org/


Projeto OUTogether
 

I Expert Meeting do Projeto OUTogether - Edifício da

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
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     Em 2018 a PAJE concorreu ao Programa Cidadãos Ativ@s, com

o Projeto “PAJE por Ti”, tendo sido contemplada com um

financiamento que lhe permitiu capacitar a Plataforma, bem

como os seus colaboradores e voluntários.

    Em 2020, a PAJE foi selecionada com o Projeto “Voar para a

Autonomia”, pelo Conselho de Administração da Fundação

Calouste Gulbenkian, e contemplada com um financiamento que

lhe permitirá desenvolver várias atividades e projetos com

crianças e jovens em e/ou pós-acolhimento, de forma a fortalecer

a sociedade civil, a cidadania ativa e capacitar grupos

vulneráveis. 

Cidadãos Ativ@s - Academias
Calouste Gulbenkian 

 

104



COESO

Bairros Saudáveis

i9Social

Lidl – Mais ajuda

Manuel António da Mota 

BPI La Caixa

SIC Esperança

Pingo Doce

     Além das referidas anteriormente, a PAJE submeteu outras

candidaturas nacionais e internacionais: 

Outras Candidaturas
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  A Plataforma PAJE esteve presente, em 2017, no "1st

International Conference on Childhood and Adolecence", tendo-

lhe sido atribuido o prémio de melhor Projeto.

 Prémios e Apoios Concedidos  
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ICCA 2017 (1º Prémio “Melhor Projeto”)
- Académico/Científico



     Na Gala Reconhecer, no deslumbrante Teatro da Trindade, a

Fundação INATEL distinguiu a PAJE com o prémio “Ajudar’2017”.

Este prémio pretende reconhecer indivíduos ou entidades que no

desenvolvimento da sua atividade se destaquem pelas suas

contribuições sociais e pela promoção do bem-estar das

populações. A PAJE foi distinguida no âmbito da “Semana

Real(izada)”, projeto que tem em ação e que visa proporcionar

ao jovem em pré-autonomia condições idênticas às vivenciadas

em autonomia, com supervisão da PAJE, em Coimbra. 

 Prémios e Apoios Concedidos  
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Fundação INATEL (Prémio“Ajudar’2017”)

- Sociedade Civil



     A Plataforma PAJE foi contemplada com o Orçamento

Participativo em 2018, 2019 e 2020,  pela União de Freguesias de

São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades.

 Prémios e Apoios Concedidos
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União das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira

de Frades - UFSMBRF

(Orçamento Participativo) - Comunidade Local

http://saomartinhodobispoeribeiradefrades.pt/vernoticia.php?id_noticia=1058


   Em 2019, a PAJE assinou o Contrato-Programa de

Desenvolvimento Social com a Câmara Municipal de Coimbra.

Um grande momento de reconhecimento por parte da Cidade

relativamente ao trabalho que esta Associação tem vindo a

desenvolver.

 Prémios e Apoios Concedidos 
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Integração em Grupos de

Trabalho Multidisplinares
 

110



      Na vertente de pesquisa/intervenção social, a PAJE e/ou os

seus elementos integram redes de conhecimento e decisão a

nível local, regional, nacional e internacional, tais como: 

Integração em Grupos de

Trabalho Multidisplinares
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Unidades de Investigação:

Centro de Estudos

Interdisciplinares da

Universidade de Coimbra

(CEIS20) 

Cafo Research Center (Centro

de Pesquisa associada a

Crianças e Famílias Vulneráveis,

sediado nos Estados Unidos)

Centro de Investigação em

Educação de Adultos e

Intervenção Comunitária (CEAD)

- Universidade do Algarve

LIPIS – Laboratório

Interdisciplinar de Pesquisa e

Intervenção Social PUC –

Pontifícia Universidade Católica

- Rio de Janeiro



Instituto de Psicologia Cognitiva

Desenvolvimento Humano e

Social da Universidade de

Coimbra

INTRAC (Rede mundial de

investigadores de transições

pós-acolhimento)

EUSARF Academy - rede de

estudantes de pós-

doutoramento e jovens

investigadores na área do bem-

estar das crianças e famílias

que faz parte da Europe na

Scientific Association on

Residential & Family Care for

Children and Adolescents

(EUSARF)
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Grupos/Redes de Trabalho Internacionais:

Eurochild (Rede de

Organizações que trabalham

com e para as crianças em toda

a Europa, em estreita

colaboração com a União

Europeia)
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Rede Regional do Centro de

Apoio e Proteção a Vítimas de

Tráfico de Seres Humanos

PASC (Plataforma de

Associações da Sociedade

Civil)

Comissão Social de Freguesias de

Santa Clara e Castelo Viegas

Comissão Social de Freguesias

de São Martinho do Bispo e

Ribeira de Frades 

CLAS (Conselho Local de Ação

Social - Coimbra)

Grupos/Redes de Trabalho Nacionais:

Rede "Construir Juntos" do

Instituto de Apoio à Criança

(IAC)
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Estágios e Colaborações

Académicas

114



Curso Técnico Profissional de Secretariado em Prática em

Contexto de Trabalho (nível IV) 

Curso Técnico Profissional de Animação do Instituto Técnico

Artístico e Profissional de Coimbra (ITAP)

Curso de Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia

e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

(FPCEUC) 

Curso de Animação Socioeducativa da Escola superior de

Educação de Coimbra (ESEC)

Mestrado integrado em Psicologia, do Instituto Universitário

de Lisboa (ISCTE)

     Ao longo deste período, a PAJE colaborou com dezenas de

jovens que elegeram a Associação para realizar os seus estágios,

em diversas variantes.

Estágios Profissionais da Ordem dos Psicólogos

Portugueses (OPP).

Estágios Curriculares:

Estágios desenvolvidos através do IEFP (Instituto de Emprego

e Formação Profissional), enquadrados na medida ESTÁGIOS

ATIVAR.PT.
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Estágios



Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo

ISMT - Instituto Superior Miguel Torga

ISSSP - Instituto Superior de Serviço Social do Porto

FPCEP - Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação

do Porto

FEUC - Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

IPCB - Instituto Politécnico de Castelo Branco

IPL - Instituto Politécnico de Leiria

    A PAJE contribuiu e participou em variados trabalhos

académicos (Cursos Profissionais, Licenciatura, Mestrado e

Doutoramento) de várias Instituições de Ensino de todo o país:
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Colaborações Académicas
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Intervenção junto de

Decisores Políticos 

117



      A PAJE encetou várias reuniões com decisores políticos com

o objetivo de expor os propósitos da Associação, no sentido de

melhorar o Sistema de Promoção e Proteção de Crianças e

Jovens. Propôs e conseguiu uma alteração à Lei de Proteção de

Crianças e Jovens em Perigo em que acautela a situação de

todos os jovens que, tendo completado 21 anos e manifestem

vontade de concluir estudos ou completar um curso profissional

em que se encontrem inscritos, o possam fazer em situação de

acolhimento, até aos 25 anos. 

     Durante a pandemia, a PAJE foi interveniente em várias

questões que passavam por decisões políticas e técnicas,

nomeadamente a vacinação dos cuidadores das Casas de

Acolhimento e as visitas dos familiares aos meninos acolhidos,

bem como a ida destes ao fim de semana a casa de familiares.

     Não ficando por aqui, a PAJE continua na luta pelos direitos

dos Jovens (ex)acolhidos que se encontram em situação de

vulnerabilidade, ao propor também, junto dos vários grupos

parlamentares, uma outra alteração à  Lei de Proteção de

Crianças e Jovens em Perigo, aprovada em anexo à Lei n.º
147/99, de 1 de setembro, que visa a possibilidade dos jovens

acolhidos poderem alterar a sua decisão de saída do Sistema de

Promoção e Proteção de Crianças de Jovens caso se

arrependam das suas decisões e reintegrem este Sistema,

revogando uma decisão que de outro modo continuará

irreversível e acarreta profundas consequências nas suas vidas.

O Decreto-Lei estará prestes a ser discutido na especialidade,

recebeu já pareceres de várias entidades, aguardando com

expectativa a sua votação.

     Outra preocupação que a PAJE tem transmitido aos decisores

políticos passa pela necessidade de criação da figura/estatuto

do ex-acolhido em Portugal.
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Sua Excelência Senhor Presidente da República - Audiência
no Palácio de Belém
Secretaria de Estado da Segurança Social 
Secretaria de Estado da Educação
Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade
Secretária de Estado para a Inclusão de Pessoas com
Deficiência
Diversos grupos parlamentares
Senhora Deputada Margarida Mano, que fez questão de
visitar as instalações da Associação
Senhor Deputado José Manuel Pureza
DGAE - Direção-Geral da Administração Escolar
DGEST Centro - Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares
CONFAP - Confederação Nacional das Associações de Pais

     Nos últimos cinco anos assistiu-se a um crescente interesse,
por parte de alguns decisores políticos, em conhecer melhor este
projeto de Apoio a Jovens (Ex)acolhidos. Entre eles destacam-se:

119

Intervenção junto de Decisores

Políticos
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Comunicação Social

120



RTP - Programa “Agora Nós”: Desta participação resultou o
apadrinhamento da Plataforma por parte dos
apresentadores, Tânia Ribas de Oliveira, José Pedro
Vasconcelos e de Serenela Andrade.

    São vários os órgãos de comunicação social que têm
demonstrado interesse em partilhar o trabalho que a Plataforma
PAJE tem desenvolvido ao longo destes 5 anos no apoio a
Crianças e Jovens que vivem ou viveram em Casas de
Acolhimento. Destacam-se alguns desses órgãos de
comunicação social:
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SIC (Queridas Manhãs)

TVI (Você na TV!)
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SIC Notícias

Jornal Público

Jornal Expresso

Jornal de Notícias

Diário das Beiras

Diário de Coimbra

Diário de Notícias

CM Jornal

Destak

Metro

A PAJE foi também noticiada: 

Na imprensa nacional (em papel): 
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Jornal O Público

TVI 24

Diário Digital

Notícias ao Minuto

Gazeta Lusófona – Jornal suíço de maior tiragem em língua

portuguesa

Fundação Telefónica Brasil

Jornal do Valais

TSF

Antena 1

Online:

Na imprensa Internacional:

E Principais Rádios Nacionais:
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Adaptação à

Pandemia Covid-19
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     Num período inicial, a situação foi encarada como provisória,

no entanto, mais tarde, percebeu-se que esta pandemia veio

para ficar e procurou-se nunca perder o contacto, não só com os

jovens, mas também com as Casas de Acolhimento, no sentido

de manter o apoio que cada vez mais era necessário.

   O maior desafio foi não perder o contacto. Apesar da

distância e graças às novas tecnologias, a PAJE esteve sempre

presente e nunca deixou de apoiar os que a procuram. Com a

maioria dos jovens, os contactos aconteceram (e acontecem) via

telefone, mas sempre que possível, e com os que estão mais

próximos, privilegia-se o contacto direto, com os devidos

cuidados.

   Os pedidos de ajuda continuam a crescer através da página

de Facebook e de Instagram, sendo estes os canais privilegiados

para um contacto mais próximo com os jovens. 
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Agradecimentos
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     Um enorme "bem-haja" a todos: aos sócios, voluntários, 

 parceiros, simpatizantes, divulgadores desta jovem Associação,

a todos os que têm ajudado a PAJE a seguir em frente e a

permitir que os jovens com historial de acolhimento  se

desenvolvam e possam crescer numa sociedade igualitária, e a

todos os que à PAJE recorrem.

Juntos, vamos Ser PAJE.



Facebook: 

PlataformadeApoioJovensExacolhidos

Instagram:

https://www.instagram.com/pajeplataforma/

Site: www.paje.pt

Telemóvel: 913 142 204 

Email: geral@paje.pt

Morada: Alameda da Feira S/N 3045-382

 São Martinho do Bispo – Coimbra

Contactos
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