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O PROJETO  

O projeto Voar para Autonomia - capacitar jovens para o sucesso no pós-acolhimento - financiado pela 

Islândia, Liechtenstein e Noruega através do Active Citizens Fund/EEA Grants, iniciou-se em junho de 

2021 e terminará em junho de 2023. 1) Sensibilizar os jovens para a importância da preparação para a 

vida pós-acolhimento, incrementando a sua autonomia emocional; 2) Desenvolver competências 

necessárias para a transição para a vida adulta, fora do acolhimento; 3) Potenciar uma experiência em 

contexto real, colocando de forma transitória os jovens 

num ambiente e situação análoga à de uma vida 

independente, fora da casa de acolhimento; 4) Permitir 

que depois da experiência, os jovens consigam definir 

uma estratégia e um projeto de vida exequível a curto e 

a longo prazo, particularmente para quando se 

concretizar a saída da casa; 5) Capacitar a entidade 

promotora para a melhoria organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siga-nos em: 
https://www.paje.pt/  

https://www.paje.pt/
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ATIVIDADES  

A. Primeira Fase 

No âmbito da primeira fase, realização de sessões 

nas Casas de Acolhimento com jovens em pré-

autonomia, promovendo o autoconhecimento, o 

desenvolvimento de competências múltiplas e 

estratégias de resolução de problemas, foram 

realizadas até à data 5 primeiras sessões e 2 segundas, num total de 8 sessões. 

Nas primeiras sessões, além de todo o processo burocrático inerente ao projeto, houve atividades de quebra-

gelo, de discussões e reflexões sobre os medos, expectativas, angústias, alegrias e vicissitudes da vida em 

autonomia… 

Nas segundas sessões, proporcionou-se aos jovens atividade lúdicas em grupo e individuais, recorrendo 

a material psicopedagógico desenvolvido pela PAJE, no sentido de apelar ao pensamento crítico daquelas 

que consideram ser as necessidades mais emergentes da vida em autonomia e de os responsabilizar e 

auxiliar a saber gerir o tempo e conhecer quais as atividades que mais os faria sentir-se realizados. 

Todas as sessões terminaram em pleno convívio e boa disposição, com um lanche levado pela equipa da 

PAJE. 
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A. Parceiros já envolvidos no projeto, através das primeiras sessões 

- Santa Casa da Misericórdia do Porto 

- Centro de Promoção Juvenil – Casa da Estrela 

- Centro Social Paroquial de Recardães 

- Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho 

- Santa Casa da Misericórdia de Portalegre 

 

B. Parceiros já envolvidos no projeto, através das segundas sessões 

- Santa Casa da Misericórdia do Porto 

- Centro de Promoção Juvenil – Casa da Estrela 

 

C. Capacitação da entidade promotora 

A PAJE está a ser capacitada ao longo do projeto, através da execução do plano de ação que 

contempla áreas como: estratégia, marketing, comunicação e angariação de fundos, estrutura, 

governação e liderança e recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 


