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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/  
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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 6 primeiras 

sessões, 6 segundas e 6 terceiras num total de 18 

sessões. Terminámos, assim, a primeira etapa. 

Com o avançar das sessões, todos os jovens mostraram 

um grande entusiasmo e participação, assim como a 

grande espectativa que tinham relativa ao avanço do projeto. 

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

PAJE. 
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A. Parceiros envolvidos no projeto em todas as sessões 

Todos os parceiros já foram envolvidos em todas as sessões. 

 

B. Terceira e última sessão da 1ª Fase do Projeto 

Muito há ainda para fazer neste projeto, mas foi num misto de entusiasmo e alguma 

nostalgia que terminou esta fase. Destas sessões e desta intervenção, saiu um 

pequenino livro, construído com a ajuda dos jovens, através das suas dúvidas, dos 

seus medos… e que muito lhes agradou quando lhes foi oferecido. Sentiram que 

era mesmo deles! A todas as Casas de Acolhimento parceiras que tão bem nos 

acolheram, o nosso muito obrigada! 

 

C. Atividade de Divulgação do Projeto “Voar para a Autonomia” 

No dia 15 de junho, foi apresentado o projeto Voar para a Autonomia, em Coimbra. Este evento 

contou com a presença de alguns parceiros, técnicos de Casas de Acolhimento protocoladas com a 

PAJE, profissionais do IAC (Instituto de Apoio à Criança), Professores, Enfermeiros, Assistentes 

Sociais que trabalham com sem-abrigo, voluntários da PAJE jovens que já se encontram em 

autonomia de vida. Foi um dia muito proveitoso, onde as atividades de team building desenvolvidas 

e os momentos de partilha, foram muito importantes para a criação da identidade de grupo, 

fundamental para o trabalho que se continuará a desenvolver ao longo do projeto. 
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D. Início da 2ª Fase do Projeto “Voar para a Autonomia” 

No dia 24 de junho iniciou-se a 2ª Fase do projeto “Voar para a Autonomia”. Fase muito ansiada por 

todos os jovens participantes, pois é nesta fase que todos virão passar um dia a Coimbra, duas Casas 

de Acolhimento em simultâneo, sem que os jovens intervenientes se conheçam. O dia decorreu de 

forma fantástica, alegre, reflexiva, com liberdade e responsabilidade por parte de todos os jovens… 

Um dia repleto de predicados positivos! Enfim, coração cheio para eles e para nós! Seguiremos com 

esta fase em setembro…  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Reunião com as Casas de Acolhimento 

Para projetar as atividades em consonância com a vida dos jovens e a das Casas de Acolhimento 

parceiras, as reuniões com estas têm ocorrido com a frequência necessária, sendo sempre profícuas. 

 

F. 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. 


