
 

 

TÍTULO DO PROJETO  
Conect - Educação, Saúde e Igualdade 
 
 
ENTIDADES ENVOLVIDAS:  

A P&D Factor - Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento é uma 
associação sem fins lucrativos reconhecida como Organização Não-Governamental para o De-
senvolvimento (ONGD) pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.. Tem por 
objecto/missão a promoção e protecção do Desenvolvimento em conformidade com os Direitos 
Humanos de cada uma e de todas as pessoas, com base na não discriminação e na promoção 
da igualdade centradas em princípios de ordem científica, educacional, social e filantrópica. 
Mais informações aqui:https://popdesenvolvimento.org/index.php 

A HumanitAVE - Associação de Emergência Humanitária, localizada a Norte do país, trata-
se de uma ONGD reconhecida pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., com 
atuação na Guiné Bissau nas vertentes da educação, saúde e, mais recentemente, das violências 
de género, tendo realizado no ano de 2019 ações de sensibilização a públicos estratégicos e 
feito um levantamento de dados qualitativos sobre as percepções destes/as profissionais acerca 
das várias formas de violência de género no país, as limitações do seu combate e, as potencia-
lidades. Mais informações aqui: https://humanitave.pt/apresentacao/  
  

BREVE CARATERIZAÇÃO DO PROJETO    

 Sabemos que no mundo mais de 200 milhões de meninas e mulheres vivem com al-
gum tipo de Mutilação Genital Feminina (MGF) e 67 Milhões foram casadas antes de com-
pletar os 18 anos. Este é um problema que atinge também o nosso país, havendo identifica-
ções anuais de situações de MGF e Casamentos infantis, precoces e forçados (CIPF). A de-
sinformação, os desconhecimentos ajudam a perpetuar as práticas nefastas e a esconder estas 
realidades que são problemas de todos e todas nós.  

 O projeto Conect - Educação, Saúde e Igualdade -, quer juntar jovens com vontade de 
fazer a diferença e trabalhar para o fim da MGF e de outras práticas nefastas aos direitos hu-
manos, empoderando-os e incentivando-os a serem parte da mudança. 

 Para tal, propomos a construir uma bolsa de jovens pontos focais composta por jovens 
universitários, que irão dinamizar sessões de consciencialização em escolas secundárias. A 
bolsa de pontos focais será alvo de capacitação para a realização de sessões junto de jovens, 
sendo objetivo desta ação, realizar uma educação entre pares que promova o pensamento crítico 
e o envolvimento de todos/as estes/as jovens.  
  
 No final, serão construídas recomendações em torno do trabalho com jovens na área 
das práticas nefastas e haverá um momento de partilha de final de projeto.   
 



 

 

 Por fim, prevemos uma continuidade deste trabalho, na Guiné-Bissau, junto de jovens 
líderes de diferentes comunidades, a fim de se promover um caminho e um diálogo entre a 
realidade nacional e dos países onde estas práticas são culturalmente instituídas.  
 
 
CARATER INOVADOR DA INTERVENÇÃO          
  

 O projeto respeita os objetivos da Declaração Constitutiva da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa - CPLP, que apela à cooperação entre países da CPLP, a fim de erradi-
cação as violências de género. A existência de uma Declaração de Jovens da CPLP sobre MGF 
(2009) cuja aplicação e difusão não está efetivada nos n/países e a ligação aos ODS (foco no 
5º). Ouvir e integrar diferentes perspectivas e realidades na construção de soluções é crucial 
para evitar abordagens etnocentricas, que não atuam na raiz dos problemas e/ou se diluem em 
atuações pontuais e localizadas geográfica e temporalmente. Apostar no trabalho com a juven-
tude e na educação entre pares, permite-nos desenvolver trabalho em cascata, promotor de mu-
dança com base em conhecimentos e linguagem de maior proximidade e “role model” na par-
ticipação de jovens para a cidadania e a igualdade em respeito pelos Drt. Humanos. Neste sen-
tido serão contactadas diferentes instituições de ensino superior a fim de captar jovens para 
integrar uma bolsa de jovens pontos focais que irão, depois capacitados, dinamizar sessões de 
consciencialização em escolas secundárias - educação entre pares.  

No final, serão construídas recomendações em torno do trabalho com jovens na área 
das Práticas Nefastas e haverá uma reflexão sobre o trabalho realizado e novos passos neces-
sários.  

 
PÚBLICO-ALVO  
 
O público-alvo deste projeto serão os/as jovens:  
Grupo 1 - cerca de 30 jovens do ensino superior, que constituirão uma bolsa de pontos focais;  
Grupo 2 - cerca de 40 turmas compostas por jovens do ensino secundário, serão alvo das 
ações de consciencialização promovidas pelo primeiro grupo 1.  

 

ÂMBITO GEOGRÁFICO  

 A atividade 1 e 2 irá abranger a Zona Norte do país, ficando dependente das candida-
turas que forem recebidas para a participação.  

 Esta opção deve-se ao facto de, em Portugal, as iniciativas de prevenção/intervenção 
estarem atualmente centradas na zona Sul, havendo uma clara pertinência de alargamento da 
sensibilização ao restante território nacional, tendo em conta fenómenos como a globalização, 
migrações e outros. 



 

 

 

OBJETIVOS DO PROJETO 
 

- Promover conhecimento e informação para a prevenção das Práticas Nefastas junto de 
estudantes do ensino superior e secundário. 

- Realizar ações e iniciativas de informação e educação para a participação em igualdade 
e Drt. Humanos com foco nas Práticas Nefastas. 

- Reforçar o conhecimento de jovens sobre instrumentos nacionais, regionais e globais 
de Drt. Humanos em matéria de Igualdade e Práticas Nefastas, com foco no ODS 5 e 
Educação para a Cidadania. 

- Promover a intervenção cidadã para o fim da VbG com foco na erradiação das Práticas 
Nefastas em estruturas e espaços juvenis. 

- Promover a visibilidade da participação juvenil em contexto escolar em Drt. Humanos 
com foco nas Práticas Nefastas 

- Promover uma atuação e análise do fenómeno inter-pares no contexto CPLP 
 NÚMERO DE ATIVIDADES A DESENVOLVER 
 
Atividade 1 - formação cerca de 30 facilitadores (pontos focais);  

 

Atividade 2 - pelo menos 40 sessões de consciencialização, a atingir, pelo menos 800 jovens 

estudantes do ensino secundário;  

 

Atividade 3 - Sessão de finalização do projeto e reflexão do processo. 

 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES       
    
Atividade 1 - Capacitação da bolsa de pontos focais (in) formadores - Esta capacitação irá 

assentar numa capacitação para a temática das Práticas Nefastas, particularmente da MGF e 

CIPF, partindo de uma abordagem dos Drt. Humanos. Além da componente teórica, estes/as 

jovens serão capacitados/as para o recurso a metodologias de educação não formal nas sessões 

que irão ser preparadas para aplicação nas escolas. 

 

Atividade 2 - Sessões de consciencialização para estudantes do ensino secundário - Estas 

sessões serão aplicadas pela bolsa formada na atividade anterior e monotorizada pelas entida-

des promotoras. 

 



 

 

Atividade 3 - Sessão de finalização do projeto e reflexão do processo - A atividade em 

causa, tem como objetivo refletir sobre o processo e dar espaço ao debate em torno do caminho 

que está a ser trilhado nesta temática e futuros passos.  

 
 
CRONOGRAMA 
 
Agosto de 2021 - Realização de contactos e parcerias (escolas e instituições de ensino supe-
rior, municípios e outros relevantes para a realização do projeto); divulgação do projeto; 
abertura das candidaturas para integração na bolsa de pontos focais. 
 
Setembro de 2021 - Seleção de participantes para a atividade 1; construção do referencial de 
formação da atividade 1; agendamento das sessões da atividade 2; Realização do fim de se-
mana de formação residencial (atividade 1); início das sessões da atividade 2. 
 
Outubro de 2021 - Continuação das sessões da atividade 2 e encerramento do projeto (ativi-
dade 3.). 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DE INDICADORES, METAS E FONTES DE VERIFICAÇÃO DE 
CADA ATIVIDADE 
 
 

Atividade Indicadores Metas Fontes de verificação 

Atividade 1 nr de participantes; 
nr de planos de ses-
são; nr de jovens ins-
critos; percentagem 
de jovens que ava-
liam positivamente a 
capacitação 

cerca de 30 jovens 
universitários partici-
pantes; 1 referencial 
de formação testado 
e elaborado pelos 
parceiros; 1 edição 
da formação de capa-
citação realizada; 
pelo menos 50% dos 
participantes avaliam 
a formação positiva-
mente; 1 procedi-
mento de gestão da 
bolsa acordado com 
os jovens 

folha de presenças da 
formação; referencial 
da formação; relató-
rio de avaliação; vi-
deos e fotografias; 
documento resumo 
dos procedimentos da 
bolsa 



 

 

Atividade 2 nr de sessões realiza-
das; nr de jovens al-
cançados; nr de pla-
nos de sessão elabo-
rados; % de jovens 
que avaliam positiva-
mente as sessões 

realização de pelo 
menos 40 sessões re-
alizadas; pelo menos 
600 jovens do ensino 
secundário abrangi-
dos; pelo menos, 
70% de jovens envol-
vidos avaliam positi-
vamente as sessões 

acordos de parceria 
com as escolas; re-
gisto das presenças e 
da realização das ses-
sões; relatório de 
avaliação das ses-
sões; videos e foto-
grafia; atas de reuni-
ões com jovens da 
bolsa 

Atividade 3 nr de relatórios de 
avaliação elaborados; 
nr relatórios de reco-
mendações; evento 
final de encerramento 
do projeto 

1 relatório final do 
projeto; 1 documento 
de recomendações; 1 
evento final de encer-
ramento do projeto 

documento de reco-
mendações; vídeos e 
fotografia 

 
 
  
 


