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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/


 
 

 
Projeto implementado por: 

ATIVIDADES  

A. Segunda Fase do Projeto 

No âmbito da 2ª fase, jovens de quatro Casas de Acolhimento parceiras, de 

diferentes pontos do País, deslocaram-se a Coimbra, em dois grupos constituídos 

por duas Casas cada. Um grupo veio no dia 6 de setembro e o outro no dia 13. 

Deslocaram-se até Coimbra de forma autónoma e foi num crescente de emoções 

positivas que os vimos “sair da casca”, de uma forma entusiástica, alegre, reflexiva, 

com liberdade e responsabilidade por parte de todos e de cada um dos jovens. Foi 

brincando que se trabalhou sozinho e em equipa. Que se caçaram medos e que se 

valorizou a vida. Que se partilharam emoções e que se aprendeu a pedir ajuda a 

sorrir!  

Em breve virão outros grupos de jovens para novas experiências, novas vivências, 

novas partilhas! E cá estaremos, novamente, também a sorrir, para os apoiar a “Voar 

para a Autonomia”. 
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B. Parceiros envolvidos nestes dois dias do projeto  

As Casas de Acolhimento Parceiras que participaram nestes dois dias, foram a Santa Casa da 

Misericórdia do Porto, a Santa Casa da Misericórdia de Vagos, o Centro de Apoio Familiar Pinto de 

Carvalho e a Casa da Estrela – Centro de Promoção Juvenil. 

 

C. Terceira Fase do Projeto 

Iniciou-se no dia 12 de setembro a 3ª fase do projeto. É 

nesta fase que um jovem de cada Casa de Acolhimento 

parceira, com o mínimo de 18 anos de idade e 

isoladamente, vem passar uma semana a Coimbra em 

situações análogas à de uma vida em autonomia. Nesta 

primeira semana, a jovem veio do parceiro Centro de Apoio 

Familiar Pinto de Carvalho. Ficou, como todos irão ficar 

alojados num espaço arrendado pela PAJE e, durante a sua 

estadia, teve tarefas a cumprir, sendo que uma delas foi 

confecionar, à sua escolha, uma refeição para dois 

elementos da equipa da PAJE. Apesar da sua chegada 

receosa a Coimbra, no final da semana, a jovem demonstrou contentamento, gratidão e revelou 

competências de autonomia que em muito nos alegrou. Com grande entusiasmo, levou o seu 

certificado, e nós… vamos continuar! 

 

D. Contactos com as Casas de Acolhimento 

Para projetar e dar continuidade às atividades em consonância com a vida dos jovens e a das Casas 

de Acolhimento parceiras, os contactos com estas têm ocorrido com a frequência necessária, sendo 

sempre profícuas. 

 

E. 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. 


