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1. Sobre este manual

Este manual foi desenvolvido ao longo do projeto transnacional “Pa-
tHERways: Criando caminhos para a participação política de mulhe-
res jovens” e através da da experiência partilhada entre parceiros e 
por participantes. Integra a abordagem, metodologias e resultados 
que emergiram do conhecimento, competências e experiências de 
aprendizagem de educadoras/es, jovens profissionais e líderes juve-
nis de Cabo Verde, Timor-Leste, França, Moçambique, Perú, Portugal 
e Reino Unido.

O desafio do Consórcio transnacional do projeto era, não só, desen-
volver competências que permitam um envolvimento politicamente 
ativo de jovens mulheres, como também, elaborar um manual que 
reunisse um conjunto de recomendações que contribuam para o de-
senvolvimento de novos modelos de participação política das mulhe-
res em todo o mundo.

O Manual PatHERways é dirigido, não só, a líderes juvenis, profis-
sionais de juventude, educadoras/es e ONG’s em qualquer parte do 
mundo, como também, a jovens mulheres que tenham a vontade de 
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ter uma participação política mais ativa, e também a outros atores 
da sociedade civil que pretendam melhorar a participação política de 
jovens mulheres.

O conteúdo do Manual encontra-se dividido em duas partes: 

1.  Uma exposição do percurso do projeto e dos seus resulta-
dos; e  

2. Um conjunto de atividades práticas que podem ser implemen-
tadas em sessões de formação. 

Nesta primeira parte, em “Iniciando o caminho”apresentamos o con-
texto que impulsiona a criação desta parceria e do projeto PatHER-
ways. Passamos de seguida aos “Passos ao longo do caminho” onde 
fazemos referência à abordagem pedagógica do projeto, à impor-
tância de metodologias de educação não formal e das atividades de 
mobilidade internacional. Finalizamos com “Resultados do caminho” 
onde são apresentados os principais outcomes de cada um dos par-
ceiros e as “Recomendações para a participação política de jovens 
mulheres” que surgem do processo de aprendizagem coletiva e da 
abordagem participativa do projeto.

Na segunda parte do manual é descrito um conjunto de ativida-
des para o trabalho com grupos de jovens mulheres e/ou homens, 
profissionais de juventude, educadoras/es ou outras/os atores co-
munitários, nos tópicos de participação jovem e do género. Foram 
incluídas, também, atividades preparatórias, atividades para o de-
senvolvimento de competências de formadoras/es e para a monito-
rização das aprendizagens alcançadas, propostas que emergiram 
das atividades coletivas e transnacioniais do projeto, metodologias 
que apoiaram a criação de recomendações políticas em grupo, e por 
fim ainda algumas atividades de avaliação.

O Manual PatHERways, encontra-se traduzido em 4 línguas - Inglês, 
Francês, Português e Espanhol - e inclui um conjunto de materiais de 
apoio à implementação das atividades que poderão ser consultadas 
em www.patherways.ecos.pt.
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2. PatHERways - “Iniciando o Caminho”

2.1 O Mundo e o Género 

A tendência das últimas décadas evidenciam uma crise acentuada 
na representação política, especialmente entre as/os jovens, as/os 
quais preferem envolver-se em formas mais autónomas e seletivas 
de participação política, ao invés das formas de participação tradi-
cionais que consideram obsoletas, não confiáveis ou não representa-
tivas. Ao mesmo tempo, enquanto os direitos políticos das mulheres 
estão consagrados na Lei da maioria dos países, os mesmos, não são 
aplicados na prática e as mulheres continuam sub-representadas 
na tomada de decisões políticas, nos cargos políticos e em serviços 
públicos. Os fatores que contribuem para que tal aconteça são varia-
dos e incluem, não só, influências históricas, culturais, ideológicas, 
como também, circunstâncias económicas e sociais específicas das/
os jovens. É também evidente que as diferentes ações legislativas 
em partidos e instituições (por exemplo, cotas, limites de paridade, 
metas, etc.) não são suficientes para garantir a paridade de género, 
muito menos para assegurar processos verdadeiramente democráti-
cos e representativos.

“A ignorância é a melhor aliada 
das desigualdades de género” 
Moisés Vilanculos, Moçambique  
(participante patHERways)
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As mulheres ocupam 23,7% de assentos 
parlamentares, muito longe da paridade.1

Em 2000, na região da OSCE as mulheres 
ocupavam somente 16,5% dos lugares nas 
câmaras de deputados ou câmaras comuns 
dos parlamentos nacionais, em 2014 esse 
número passou para 24,8%, significando 
quase de 1 em cada 4 lugares.2

Em 2001, em Timor-Leste, as mulheres 
exerciam 26% das funções públicas, 
esta proporção aumentou somente para 
29%, até 2013. Isto apesar, de durante o 
mesmo período o número de empregos 
no sector publico ter triplicado.3 

1 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls 
2 - “Women in National Parliaments: Situation as of 1 May 2014”, Inter-Parliamentary Union 
3 - The Timor Leste Country Gender Assessment 2014 
4 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
5 - Catalyst – Workplaces that work for women, 2017 
6 - Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012, pp. 142 

No setor privado, globalmente, as mulhe-
res ocupam menos de um terço de altos e 
médios cargos de gestão.4 

Embora as mulheres exerçam 20% dos 
papéis de alta liderança, me nos de meta-
de (48%) de todos os negócios na América 
Latina não têm qualquer representação 
feminina a esse nível.5 

Em profissionais independentes, a diferen-
ça média das horas de trabalho entre uma 
mulher e um homem também é notória. 
Nos paises da OECD, em média 22% das 
mulheres trabalham menos de 40 horas 
por semana, contra 10% dos homens nessa 
condição laboral.6
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As mulheres representam 73,4% da totalida-
de de imigrantes com empregos domésticos.1

As jovens mulheres casadas têm maior 
probabilidade de serem NEET (não integra-
das em sistemas de ensino, nem formação, 
nem emprego) do que as solteiras da mes-
ma faixa etária. 

No Norte de África a taxa de NEET é de cer-
ca de 64% para mulheres casadas e de cer-
ca de 40% para solteiras.2 
Em 2016, um total de 1831 mulheres dos 13 
países da América Latina e dos 3 do Caribe, 
foram vitimas de femicidio.3

1 - Asamblea General de Naciones Unidas sobre las condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los 
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, 2016
2 - Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012, pp. 52
3 - Observatorio de Igualdad de Género de America Latina y del Caribe
4 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
5 - Report ODM Cape Verde 2015
6 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls

As mulheres exercem 2,6 vezes mais tra-
balhos domésticos e de cuidados não re-
munerados, do que os homens.4

De acordo com os Censos 2010 de Cabo 
Verde, 22,55% das mulheres referem que 
as responsabilidades familiares são das 
principais razões para não se encontra-
rem no mercado de trabalho, e como tal 
serem consideradas parte da população 

ativa, contra apenas 4% dos homens.5

Com base em dados de 87 países, 1 em 
cada 5 raparigas e mulheres com menos 
de 50 anos, terão sofrido de violência fí-
sica e/ou sexual por parte de um parceiro 
intimo nos espaço dos últimos 12 meses.6
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49
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49 Países no mundo ainda não têm leis 
que protejam as mulheres de situações 
de violência doméstica.1

Práticas nefastas, tais como o casamen-
to infantil/juvenil, roubam a infância/ado-
lescência a 15 milhões de raparigas com 
menos de 18 anos, por ano.2

Só 52% das mulheres casadas ou numa 
relação, tomam livremente decisões so-
bre relações sexuais, uso de contraceti-
vos e cuidados de saúde.3

1 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
2 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
3 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
4 - Population Fund - UNFPA, State of World Population 2015
5 - Strategy for Gender Equality - PNUD Perú.Lima, Agosto 2012

Conflitos, deslocamento geográfico e ca-
tástrofes naturais são os responsáveis 
por 53% das mortes de menores de 5 
anos e 60% das mortes maternas evitá-
veis, a nível global.4

No Perú, estatísticas revelam que antes 
de 2012 existiam cerca de 100 denúncias 
diárias de situações de violência familiar, 
cerca de 13 denúncias diárias de violência 
sexual e de 8 a 10 mulheres eram assassi-
nadas, por mês, por razões exclusivamen-
te ligadas à sua condição de mulher.5
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Neste contexto, o consórcio do PatHERways, considerou que:  

• A mudança deve acontecer em estágios primários e, portanto, 
é necessário encorajar e capacitar para a cidadania e a parti-
cipação ativa desde tenra idade; 

• A mudança de atitude deve partir da sociedade civil para 
mudar a cultura política de raiz; 

• As/os jovens e as ONG’s devem ser as/os primeiras/os a incorporar 
a igualdade de género, e inculcar os valores da justiça e participa-
ção necessários para o exercício efetivo de uma cidadania ativa; 

• Esta situação é global, e como tal deve ser enfrentada não só 
em democracias emergentes como também em democracias 
já estabelecidas; 

• Apesar de diversas experiências de políticas de género e 
programas de desenvolvimento, persistem diferentes reali-
dades em todo o mundo.
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2.2 A Parceria

O projeto PatHERways é uma parceria estratégica entre sete organi-
zações de diferentes países, que aceitaram o desafio de implemen-
tar uma KA2 - cooperação para a inovação e partilha de boas práticas 
/ Capacitação na área da juventude, através do programa de financia-
mento Erasmus+, da Agência Executiva para a Educação, Audiovisual 
e Cultura (EACEA) da Comissão Europeia.

País Organização

Portugal ECOS - Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, CRL

França Mouvement Francais pour Le Planning Familial

Reino Unido The Ubele Initiative

Cabo Verde LAJUSCA - Liga das Associações Juvenis de Santa Catarina

Moçambique Associação Cultural Bassopa

Peru Associacion Negra de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos 

Timor-Leste Empreza Di´ak
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Promotor

País
Portugal

Nome Completo
ECOS – Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, CRL

On-line
www.ecos.pt 
www.facebook.com/coopecos/ 
www.patherways.ecos.pt 

Breve Apresentação
A ECOS é uma cooperativa, constituída em Janeiro de 2010, com o pro-
pósito de responder aos seguintes desafios:

• Contribuir para a promoção, reconhecimento e valorização de 
metodologias que estimulem a aprendizagem, desenvolvimento 
pessoal e a transformação social;

• Contribuir para o fortalecimento da coesão social, através do 
desenvolvimento comunitário.

Os objetivos sociais da ECOS são a promoção da integração e a trans-
formação social, particularmente através do combate à exclusão so-
cial e discriminação, da promoção da igualdade de oportunidades, en-
corajando o diálogo e a cooperação entre diferentes intervenientes da 
sociedade civil e da promoção da inovação social e empreendedorismo 
através da utilização de abordagens de educação não formal, aprendi-
zagem intercultural, educação para os direitos humanos, participação 
cívica e democrática e de desenvolvimento sustentável local e global.
A sua principal experiência prende-se com o desenvolvimento de projetos 
participativos que envolvam jovens, organizações e decisoras/es políticas/
os, tais como autoridades do poder local e regional e outros stakeholders.
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País
Cape Verde

Nome Completo
Liga de Associações Juvenis de Santa Catarina (LAJUSCA)

On-line
www.facebook.com/lajusca.catrina 

Breve Apresentação
A Liga de Associações Juvenis de Santa Catarina, é uma ONG cujo prin-
cipal objetivo é o de reunir diferentes organizações juvenis e outras or-
ganizações para apoiar a sua participação ativa a nível local.
Entre as suas diferentes atividades e projetos, a LAJUSCA procura con-
tribuir para a criação de espaços de diálogo e partilha de perspetivas en-
tre organizações juvenis, em particular através da promoção do debate 
e discussão com decisoras/es sobre a sua realidade, necessidades e 
desafios, no apoio à sua capacitação, na procura uma maior visibilidade 
e reconhecimento do seu trabalho e práticas, ao mesmo tempo promo-
vendo a investigação e disseminação da cultura cabo-verdiana e da re-
gião de Santa Catarina.
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País
East Timor

Nome Completo
Empreza Di’ak

On-line
www.empreza-diak.com
www.facebook.com/Empreza.Diak 

Breve Apresentação
Empreza Di’ak (ED) (que na língua local, Tetun,significa “bons negó-
cios”) é uma ONG constituída em 2010 que trabalha para a criação de 
oportunidades para que as pessoas de Timor-Leste possam melhorar 
as suas vidas através do poder do seu trabalho. A sua missão é com-
bater a pobreza, trazendo mudanças duradouras e positivas através 
do empoderamento das mulheres, modos de vida sustentáveis, negó-
cios inclusivos e melhores mercados em Timor-Leste.Esta organiza-
ção cresceu para se tornar a organização local líder que trabalha para 
promover o empoderamento económico de indivíduos, grupos e comu-
nidades num dos países mais jovens e pobres do mundo. Em 2014, a 
Empreza Di’ak estabeleceu um centro de capacitação de mulheres em 
Dili - Sentru Futuru Di’ak - e um “centro de desenvolvimento” - o Sentru 
Atauro Di’ak - na remota e empobrecida ilha de Atauro.
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País
France

Nome Completo
Mouvement Français pour Le Planning Familial

On-line
www.planning-familial.org
www.facebook.com/ConfederationPlanningFamilial

Breve Apresentação
Le Planning Familial, é uma organização que junta uma rede de mais de 
70 associações locais espalhadas pela França. Fundada em 1956 para 
promover o direito à contraceção e à interrupção da gravidez segura, 
o âmbito das suas atividades aumentou ao longo dos anos, sendo que 
atualmente a sua missão inclui a informação e serviço de aconselha-
mento e educação para a sexualidade, campanhas de sensibilização pú-
blicas, trabalho de advocacy e formação de profissionais de juventude. 
O seu público-alvo é variado (mulheres imigrantes, pessoas com menos 
oportunidades, pessoas com deficiência, entre outros) com grande foco 
em jovens e na defesa ativa da saúde e dos direitos sexuais e reproduti-
vos, tanto na França como no mundo. Somos membros da IPPF EN (In-
ternational Planned Parenthood Federation - European Network). 
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País
Peru

Nome Completo
Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(ASONEDH)

On-line
www.asonedhperu.org
www.facebook.com/AsonedhPeru
www.ashantiperu.org

Breve Apresentação
ASONEDH é uma ONG com mais de 25 anos de trabalho de coopera-
ção entre a sociedade civil, organizações e agências para a cooperação 
para a defesa legal, educação para os direitos humanos e o desenvol-
vimento pessoal da comunidade peruana de afrodescendentes. De-
senvolve em todo o país, projetos viáveis para a sensibilização acerca 
da discriminação e das desigualdade sobre as comunidades afrodes-
cendentes, desenvolve estratégias de defesa que garantam o acesso a 
direitos fundamentais e implementa projetos que apoiam ações coleti-
vas de combate à marginalização e discriminação. A ASONEDH apoiou 
também a criação da Rede Peruano de Jovens Afrodescendentes.
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País
United Kingdom

Nome Completo
The Ubele Initiative

On-line
www.ubele.org
www.facebook.com/ubeleinitiative

Breve Apresentação
A Ubele Initiative foi registada em 2014 como uma organização nacional 
sem fins lucrativos, gerida por voluntárias/os, com a missão de contri-
buir para a sustentabilidade da comunidade de Diáspora Africana no 
Reino Unido, através do desenvolvimento da liderança social, da inicia-
tiva comunitária e da ação social.
As suas atividades são implementadas por uma equipa altamente qua-
lificada de facilitadoras/es em mudança social. Oferece programas de 
desenvolvimento de liderança intergeracional, cria espaços para o diá-
logo social e projetos sociais inovadores que conduzem à conceção e 
implementação de novas soluções que abordam algumas das maiores 
preocupações sociais, económicas e políticas. São uma organização 
inovadora e flexível, cujos valores centrais são a colaboração, a coo-
peração, a construção comunitária, a criatividade e a valorização de 
todas as “vozes”. 
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País
Mozambique

Nome Completo
Associação Cultural Bassopa

On-line
www.facebook.com/Associacao-Cultural-Bassopa-406459759752083 

Breve Apresentação
A organização está sediada na cidade de Vilankulos,  desenvolve o seu 
trabalho na àrea da participação jovem em processos de tomada de de-
cisão não só a nível local como também a nível nacional.
A organização apoia atividades e oportunidades de capacitação para 
associações de jovens e/ou jovens, através de metodologias e ativida-
des alternativas relacionadas com arte, desporto e cultura. Os seus 
membros fazem parte de diferentes redes de trabalho de Moçambique 
e estão envolvidos em vários projetos de cooperação internacional sobre 
participação jovem, educação e género.
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2.3. O Projeto

O projeto PatHERways surgiu através desta parceria internacional 
com o objetivo de desenvolver competências de profissionais de ju-
ventude, formadoras/es e educadoras/es para eficazmente envolver 
jovens mulheres na vida política das suas organizações, redes de tra-
balho e comunidades, contribuindo para aumentar a representação 
de jovens mulheres em órgãos e estruturas de tomada de decisão 
em democracia representativa e participativa. Assim, garantindo a 
defesa das questões e desafios particulares que enfrentam, e con-
tribuindo para uma sociedade mais democrática, sustentável, repre-
sentativa e igualitária e para o desenvolvimento social.

Objetivos
 

1. Apoiar a capacitação das organizações parceiras no seu 
trabalho na área da participação jovem, particularmente 
relacionado com a participação política de jovens mulheres, 
com os seus públicos-alvo e respetivas redes de trabalho; 

2. Capacitar formadoras/es e educadoras/es para que o seu 
trabalho no domínio da participação e empoderamento de 
jovens mulheres, seja mais eficiente nas suas realidades 
locais e nacionais;  

3. Promover um entendimento transnacional entre profissio-
nais de juventude no tópico da participação política de jo-
vens e identificar práticas que gerem ambientes promotores 
da participação política de jovens mulheres; 

4. Desenvolver parcerias e redes sustentáveis entre organiza-
ções que trabalhem com jovens para a criação de processos 
estruturados mais democráticos; 

5. Identificar e partilhar boas práticas a nível internacional na 
promoção da participação política de jovens mulheres nas 
suas organizações/comunidades; 

6. Identificar desafios particulares em grupos mais vulneráveis 
de jovens mulheres, tais como comunidades de diásporas, 
numa perspetiva transnacional; 
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7. Aumentar a consciência institucional sobre a importância 
de desenvolver políticas de juventude focadas sobretudo na 
participação de jovens mulheres em processos de decisão; 

8. Desenvolver um manual educativo que possa apoiar organi-
zações, profissionais de juventude e instituições, de dife-
rentes partes do mundo, a iniciarem ou desenvolverem o seu 
trabalho sobre a igualdade de género na governança e sobre 
o empoderamento da representação política das mulheres 
na área da juventude, e que possa incluir recomendações 
transnacionais sobre este tema. 

Atividades

Atividade Data Local

Fase de preparação: reuniões online & Pesquisa 08/2016 - 03/2017

Em todos 

os países 

parceiros / à 

distância

ISeminário Internacional: “O direitos à participa-

ção pública e política: o que está em causa para 

as jovens mulheres?”

20-26/03/2017 Faro, Portugal

Formação de Formadoras/es “Capacit-A! Promo-

vendo a participação política das jovens mulhe-

res através de novos programas pedagógicos”

03-10/10/2017
Assomada, 

Cape Verde

Job Shadowing - Mobilidade de profissionais de 

juventude
06/2017- 02/2018

Em todos os 

países parceiros

Formações ou Iniciativas Nacionais 10/2017 - 05/2018
Em todos os 

países parceiros

Seminário Final “Se não agora, quando? Se não 

eu, quem? Promovendo a participação de jovens 

mulheres em processos políticos” & Reunião de 

Avaliação

6-12/03/2018
Cascais,  

Portugal

Publicação do Manual 07/2018

Em todos 

os países 

parceiros / à 

distância
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3. PatHERways – “Passos ao longo do Caminho”

3.1 Abordagem Pedagógica

Pedagogia é uma palavra de origem grega que significa “conduzir uma 
criança”. Atualmente, é a disciplina que aborda a teoria e a prática 
da Educação em geral. No PatHERways, reste conceito refere-se  a 
uma linha particular de formação, onde aliamos a educação não for-
mal às experiências decorrentes de mobilidades internacionais. Por 
abordagem, referimos-nos aos conceitos, valores e princípios que 
guiam o nosso trabalho, assim como aos métodos e ferramentas que 
fomos incorporando. Contudo, esta abordagem pedagógica, não se 
foca exclusivamente nos objetivos de aprendizagem, com também 
procura levantar questões significativas e transformadoras. Como 
vamos aprender? Como iremos saber o que aprendemos? O que va-
mos aprender? Para quê? 

“As mulheres que entram na luta 
são importantes modelos. Mas a 
luta pelos direitos das mulheres é 
uma questão de dignidade humana, 
e como tal deve ser subscrita não 
só por mulheres, como também por 
homens” 
Crisálida Correia, Cabo Verde
(participante patHERways)
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 A definição da abordagem pedagógica baseou-se na experiência da 
equipa da ECOS e das/os suas/seus colaboradoras/es, com o apoio e 
contribuições  dos parceiros internacionais. Na fase inicial do proje-
to foi sugerida a criação de uma equipa pedagógica entre os parcei-
ros do projetos, que pudesse acompanhar e debater todos os temas 
relacionados com o processo educativo do projeto. Tendo especial 
atenção ao facto de muitas/os das/os participantes, serem elas/es 
próprias/os também formadoras/es ou educadoras/es, esta equipa 
pedagógica foi convidada e colaborar com as/os formadoras/es, des-
de o planeamento até á implementação de sessões nas atividades 
do projeto.Para além disso, foi dado o espaço necessário para que 
as/os participantes proporem energizers e ice-breakers, a qualquer 
momento, e assim poderem por em prática algumas competências, 
estimulando o seu espírito de formadoras/es.

Outro aspeto do PatHERways prende-se com o facto de este ter sido 
concebido e basear-se numa metodologia de investigação-forma-
ção-ação. Apercebemos-nos que a “investigação” é a produção de 
conhecimento, ideias e conceitos que surgem durante as experiên-
cias de aprendizagem nas diferentes mobilidades, sendo de bastante 
relevância em particular na fase inicial do projeto para permitir aos 
parceiros e participantes a criação de um enquadramento teórico 
comum. Por “formação” referimos-nos à capacitação das/os parti-
cipantes, não só como ativistas, mas sobretudo como formadoras/es 
e educadoras/es para a juventude e direitos de género. Ao longo das 
diferentes atividades as/os participantes poderam não só, adquirir 
e/ou desenvolver competências em diferentes tópicos referentes à 
participação jovem e igualdade de género, mas taambém desenvol-
ver as suas competências enquanto educadoras/es ou multiplicado-
ras/es, assim como, desenhar e implementar sessões educacionais 
que poderão colocar em prática nas suas comunidades. Os parceiros 
foram desafiados a criarem momentos educativos e a entrarem em 
diálogo com decisoras/es e stakeholders, mas também a terem pre-
sente nas suas práticas que os processos de ensino e aprendizagem 
devem ser feitos “com” as pessoas e não “nas” ou “para” as pessoas.
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Para fomentar uma cooperação efetiva  entre os parceiros, acredita-
mos ser essencial ter uma abordagem participativa na coordenação 
e gestão dos diferentes aspetos do projeto e de cada uma das suas 
atividades. Isto significa que se procurou que a comunicação, parti-
lha e negociação fossem encorajada constantemente, e que as várias 
decisões assim como responsabilidades fossem acordadas entre os 
parceiros. Ser parte de um projeto que procura refletir sobre a partici-
pação de forma efetiva é um difícil desafio para qualquer envolvida/o, 
por isso é de extrema importância que durante o planeamento, a im-
plementação e a avaliação de cada uma das etapas do projeto, se dê 
resposta a assuntos que emergem e que valem a pena ser discutidos 
em conjunto.

 A integração de jovens homens numa base de igualdade, num projeto 
focado nos direitos de jovens mulheres, foi uma componente essen-
cial do projeto. Acreditamos que as questões de género não devem 
ser discutidas unicamente em eventos sobre mulheres ou género, 
pois estas são questões acima de tudo sociais, transversais a todas 
as áreas e, por isso, devem ser discutidas por todas as pessoas. Além 
disso, as questões de género dizem respeito a todas as camadas da 
sociedade e têm impacto em todo o mundo e no ambiente. A partici-
pação de homens e jovens rapazes foi um contributo importante nas 
discussões sobre questões pertinentes e significativas e reforçou a 
importância de se ter espaços apenas para mulheres, apenas para 
homens, apenas para jovens... e espaços onde possamos estar to-
das/os. E assim, a opção de trabalhar com homens foi uma decisão 
consciente e estratégica.

 Ter uma abordagem baseada em Direito Humanos, foi outra das prin-
cipais características do PatHERways, tendo guiado todas as ativida-
des do projeto e estabelecido diretrizes tanto para os momentos de 
trabalho como de convívio. A partir da fundação das Nações Unidas, 
a igualdade entre mulheres e homens começou a apresentar-se como 
uma das garantias fundamentais para o cumprimento dos Direitos 
Humanos e, tendo em consideração que as mulheres constituem me-
tade da população mundial, deve ser dada particular atenção à parti-
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cipação das mulheres em todos os temas que concernem a sua vida e 
a da sua comunidade. No entanto este manual, não pretende abordar 
todos os direitos humanos relacionados com a vida das mulheres, 
mas sim destacar alguns tópicos que emergiram ao longo do projeto 
e que refletem a realidade das/os participantes, das suas comuni-
dades ou público-alvo. Entre os tópicos abordados inclui-se a vida 
pública e política, a saúde e direitos sexuais e reprodutivos, o direito 
a um padrão de vida adequado, a violência contra as mulheres, o pa-
triarcado e papel do homem, desenvolvimento rural e eco-feminismo, 
migração, crises e conflitos, e entre os mais destacados o tópico da 
Intersectoralidade de identidades. Neste contexto, ter uma aborda-
gem baseada em Direitos Humanos permite, não só que as/os partici-
pantes possam atuar futuramente como multiplicadoras/es para os 
direitos humanos, mas também que os direitos humanos possam ser 
vividos e discutidos ao longo do caminho do projeto.

Num projeto com tamanha partilha multicultural, os direitos huma-
nos podem ser tema para a formação, mas eles continuam a ser tam-
bém a vida real. Durante os momentos informais em particular, estes 
funcionam como inputs extraordinários para a partilha de diferentes 
realidades e experiências e para o despertar de novas aprendizagens. 
Acreditamos que todas as aprendizagens que emergiram do projeto, 
representam uma aquisição significativa de novos conhecimentos, 
que se colocados em prática através de metodologias e ferramentas 
eficazes, poderão desencadear ações importantes na reversão das 
persistentes desigualdades na base do género e idade.

Várias divergências e discussões surgiram ao longo do projeto. Procu-
rar ter a melhor reação ou resposta in loco, quando estas situações 
ocorrem, é um desafio difícil e um grande processo de aprendizagem, 
mas é importante garantir o espaço para a liberdade de expressão e 
para a discussão de assuntos relevantes, tanto em privado como em 
plenário. Em cada atividade internacional foi aberto o espaço para que 
as/os participantes pudessem criar um “acordo comum” sobre como 
trabalhar e viver em conjunto. Contudo, é tarefa impossível prever 
todas as situações que irão decorrer durante as atividades, e dada a 
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importância de utilizar o espaço para a realização de discussões sig-
nificativas, foram propostas e realizadas 2 assembleias de participan-
tes durante o projeto, a fim de proporcionar o espaço para o diálogo e 
esclarecimento de temas pertinentes para as/os participantes.

Durante o projeto, procurámos por criar oportunidade de aprendizagem 
“Do Coração para a Cabeça e da Cabeça para o Coração”. Na “cabeça” 
reside a análise, a lógica e o pensamento. É ai que analisamos as coisas, 
pesamos os “prós e contras”. É também ai que o medo reside. No nosso 
“Coração” é onde a nossa intuição vive. É a fonte das pequenas vozes 
que nos guiam, se nós o permitirmos. É também o local das emoções. 
Nós acreditamos que a aprendizagem acontece entre os dois, ouvir o 
coração e a cabeça, dar espaço às emoções e à racionalidade, utilizar 
todas as dimensões humanas de expressão e capacidade.

O PatHERways permitiu a cada parceiro obter um novo conjunto de 
competências e ferramentas para colocar em prática formações 
inovadora, para melhorar o trabalho em rede e para defender a par-
ticipação política de jovens mulheres. Este Manual e as Recomen-
dações são resultado do trabalho de todas/os as/os participantes e 
parceiros deste projeto e pretendem apoiar a sua ação a nível local, 
nacional e internacional.
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3.2. Educação Não Formal 
 
Nas primeiras partilhas entre parceiros, chegou-se ao consenso  que por  edu-
cação não formal se compreende  programas estruturados e planeados e a pro-
cessos de educação pessoal e social para todas/o. Estes são concebidos para 
melhorar um conjunto de competências, conhecimentos e atitudes fora do cur-
rículo educativo do sistema formal. A educação não formal por norma acontece 
em espaços tais como organizações juvenis, clubes desportivos, grupos de tea-
tro e outros grupos comunitários onde as pessoas se encontram, para por exem-
plo, colocar em prática projetos, praticar jogos, debater ideias, acampar, tocar 
ou representar. Isto também pode acontecer em escolas ou universidades. 

Em alguns países, a educação não formal pode ser denominada de educação 
popular ou mesmo educação informal. Noutros países a educação não formal e 
a formal são uma só. Por isso mesmo, foi fundamental alcançar uma definição 
comum sobre alguns conceitos chave e explorar as diferenças culturais em ter-
mos práticos e conceptuais de cada pais.

Community Education
Popular Education
Youth Work
Informal Education
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Para chegar a um conceito comum, o projeto adotou a definição do Conse-
lho da Europa que estabelece os princípios da educação não formal como:

• Acessível a todos 
• Voluntária
• Um processo estruturado com objetivos educacionais 
• Participativa 
• Centrada em quem aprende 
•  Baseada em envolver tanto o individuo como o grupo, numa 
• abordagem coletiva 
• Holística e orientada para o processo de aprendizagem 
• Baseada na experiência(s) e ação(ões)
• Organizada com base nas necessidades dos participantes
• Não Hierárquica: Aprendizagem horizontal e cooperativa
• Transparente e confidencial

Para além disso, o processo educativo deve garantir que os participantes se sintam:

• Valorizados;
• Ouvidos; 
• Conectados com os outros participantes;
• Entusiasmados com a participação continua;
• Que podem contribuir de forma significativa para “o que está em jogo 

para as jovens mulheres” nas suas organizações e países.



 Cabo Verde | Timor-Leste | França | Moçambique | Perú | Portugal | Reino Unido

42

3.3. Mobilidades Internacionais

As mobilidades internacionais foram os principais elos de ligação que suportam 
o conceito geral do projeto. Tinham em comum, não só, a partilha entre si dos 
seus diferentes contextos, de extrema relevância num grupo tão heterogéneo, 
mas sobretudo o apoio à criação de um campo de entendimento, através do 
conhecimento da/do outra/o e da exploração das suas similaridades e pontos 
de entendimento em diferentes tópicos. As diferentes mobilidades permitiram 
também a criação de elos de confiança e compreensão entre os parceiros e par-
ticipantes que serviram de base para os resultados de aprendizagem alcança-
dos e para o emergir dos planos de ação nacionais.

Atividades Objetivos

Seminário Internacional 
“Direitos de participação 
pública e política: O que 
está em jogo para as jovens 
mulheres” & 1ª Reunião de 
Parceiros
* Março 2017, Faro –Portugal

• Realizar uma avaliação de género dos diferentes 
contextos nacionais; 

• Abranger uma variedade de tópicos, desde conceitos 
de género, direitos humanos, democracia e direito ao 
voto e à participação política das mulheres, normas 
básicas legais e restrições culturais;

• Aumentar a consciência da sua própria realidade e da rea-
lidade dos outros e promover a compreensão intercultural; 

• Permitir aos parceiros iniciarem o trabalho em rede, 
através da partilha de experiências e apoiar a 

• construção de grupo;
• Garantir  os esclarecimentos necessários sobre 

tarefas, responsabilidades, acordos e diretrizes do de 
cada um dos membros do consórcio;

• SApoiar o uso de técnicas cooperativas entre os parceiros 
para permitir uma colaboração próxima ao longo do projeto. 
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Atividades Objetivos

Formação de Formadores 
“Capacit-A! Promovendo a par-
ticipação política das Jovens 
Mulheres através de novos 
programas pedagógicos” 
* Outubro 2017, Assomada 
–Cabo Verde

• Fortalecer a dinâmica do grupo e a experiência inter-
cultural entre as/os participantes;

• Aprofundar a consciência em variados tópicos como género, 
direitos humanos, participação jovem e interculturalidade;

• Aperfeiçoar competências de profissionais de juventude, 
educadoras/es, lideres juvenis como formadoras/es em 
género e participação jovem; 

• Refletir e auto-avaliar as suas competências como edu-
cadoras/es ou formadoras/es no tópico da participação 
política de jovens mulheres;

• Estimular e desenvolver competências para a imple-
mentação de atividades de multiplicação a nível local 
ou nacional;

• Fortalecer a cooperação estratégica entre os parceiros.

Job Shadowing - Mobilidade 
de profissionais de juventude
*  Junho 2017 a Março 
2018,Todos os países par-
ceiros

• Permitir um intercâmbio multicultural intercontinental de 
profissionais de juventude, aumentando o conhecimento 
de processos de participação democrática pelo mundo; 

• Aprofundar a experiência de profissionais de juventude 
permitindo a compreensão de diferentes contextos 
organizacionais e nacionais; 

• Obter uma compreensão mais profunda de tópicos e práticas 
relacionadas com o empoderamento e participação política 
de jovens mulheres; 

• Apoiar o processo de capacitação das organizações 
parceiras através de formação em contexto de trabalho 
e assistência técnica para a implementação dos resul-
tados do PatHERways;

• Fortalecer a rede de trabalho através do reforço dos 
elos de ligação entre os parceiros. 

Seminário Final “Se não 
agora, quando? Se não 
Eu, quem? Aumentar a 
participação em processos 
políticos de jovens mulheres” 
& Reunião de Avaliação 
* Março 2018, Cascais – 
Portugal

• Criar um espaço para o encerramento do projeto e 
celebrar a experiência, os resultados tangíveis e a 
aprendizagem adquirida;

• Providenciar um espaço para a partilha de resultados 
a nível nacional de cada um dos parceiros, e desenhar 
estratégias e parcerias locais e/ou nacionais;

• Apresentar os resultados a um audiência mais alarga-
da, incluindo decisores político e outros stakeholders;

• Providenciar um momento de avaliação final da gene-
ralidade do projeto e da parceria;

• Acordar num plano de ação entre os membros do 
consórcio para a continuidade da parceria.

Inicialmente, foi solicitado às/aos participantes uma exploração 
aprofundada dos tópicos do projeto nos seus contextos nacionais, 
para que posteriormente se pudesse criar os momentos de partilha 
intercultural e exploração das diferentes realidades e perspetivas. 
Durante o 1º Seminário foi possível conhecer-nos uns aos outros e 
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iniciar o processo de construção do grupo. Também aprofundamos 
tópicos do projeto e sobretudo durante a Formação de Formadoras/
es podemos capacitar as/os participantes, não só como ativistas, 
mas também como formadoras/es e educadoras/es eficientes para a 
juventude e direitos de género. Ao longo das diferentes atividades as/
os participantes puderam capacitar-se e desenvolver competências 
nos tópicos de género, participação jovem e educação não formal, 
bem como tiveram a oportunidade de explora diferentes metodolo-
gias e compreender as diferentes etapas de uma sessão educacional 
- planeamento, implementação e avaliação - para colocar em prática 
nas suas comunidades. A experiência durante o Job Shadowing, foi a 
mais relevante para as/os participantes pois permitiu um “mergulho” 
profundo na diversidade de contextos, experiências e oportunida-
des para a juventude e igualdade de género, noutros continentes. As 
experiências vividas pelas/os participantes ao longo do projeto re-
presentam um conhecimento importante que colocado em prática, 
através de um processo efetivo, poderá originar ações significativas 
para a reversão da situação atual de desigualdades em matéria de 
juventude e género tanto a nível local como nacional. Durante o Se-
minário Final as/os participantes tiveram oportunidade de partilhar 
os resultados das diferentes formações e atividades implementadas 
a nível nacional, e de compreendem o impacto já gerado pelo projeto. 
Aqui também tivemos a oportunidade para finalizar as recomenda-
ções transnacionais a serem enviadas a decisores políticos e a serem 
entregues pessoalmente a stakeholders.

Por fim, de importância crucial, tivemos a avaliação final de todo o pro-
cesso, debatemos diversas possibilidades de continuidade do projeto 
e celebrou-se a oportunidade de termos feito parte deste caminho.

Este Manual e as Recomendações são resultado do trabalho de to-
das/os as/os participantes e parceiros deste projeto e pretendem 
apoiar a sua ação a nível local, nacional e internacional.
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4. PatHERways– “Resultados do percurso”

4.1 Outcomes dos Parceiros

Fazer parte do PatHERways possibilitou aos diferentes parceiros a criação de 
novas oportunidades de projeto, implementar formações mais eficazes, cola-
borar em redes de trabalho com diferentes stakeholders e aproximar-se mais 
eficazmente de decisoras/decisores políticas/políticos. 

ECOS (promotor)

“Após este projeto a ECOS transformou-
-se em diferentes níveis, desde os nossos 
corpos gerentes, o nosso modelo de ges-
tão, abordagem da juventude até à nossa 
rede de parceiros.”

Aquando da aprovação do projeto Pa-
tHERways, a equipa e a direção da 
ECOS encontravam-se no início de um 
processo de discussão interna relacio-

nado com a necessidade de alteração 
do modelo de gestão da cooperativa. 
Durante a implementação do projeto a 
direção da ECOS mudou e a nova equi-
pa de coordenação deu inicio a um pro-
cesso de exploração de novos modelos 
de gestão, adotando novos procedi-
mentos internos mais participativos, 
criativos e transparentes e, repensar a 
sua abordagem ao jovens a nível local 
e levar a cabo iniciativas e oportunida-
des que promovam o acompanhamen-

“O impacto é maior do que pensamos. 
Até as leoas e os leões falarem, a 
História irá sempre glorificar os ca-
çadores”
Angie Campos Lazo, Perú
(participantes patHERways)
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to mais próximo de grupos de jovens 
através de estratégias de longo prazo.
 
A nível local, o projeto permitiu à ECOS 
começar a trabalhar mais de perto com 
várias organizações e entidades do muni-
cípio de Faro, particularmente através da 
participação ativa no Grupo de Trabalho 
para a Igualdade do CLAS Faro. A ECOS 
foi assim convidada para ser um membro 
efetivo do Conselho Local de Ação Social 
de Faro, assim como a intergrar o Grupo 
de Cooperação para o Desenvolvimento.

Após o início do projeto, a ECOS co-
meçou a explorar oportunidades para 
criar impacto a nível local e promover 
iniciativas de género junto da juven-
tude local. Com a sua aproximação à 
equipa do HeforShe (movimento de 
jovens apoiado pelas Nações Unidas 
Mulheres), a ECOS pode estabele-
cer ligações e apoiar a criação de um 
grupo regional do HeforShe entre os 
estudantes da Universidade do Algar-
ve. Este grupo informal de jovens foi 
envolvido como participantes do Pa-
tHERways e foi orientado pela equipa 
da ECOS e pelos parceiros na criação 
de um movimento de género dentro 
da Universidade. Os membros do He-
forShe UALG implementaram diversas 
atividades e reuniões para a promoção 
da igualdade de género entre estudan-
tes, investigares e professores e, em 26 
de Fevereiro de 20018, assinaram um 
Acordo de Cooperação com a Reitoria 
da Universidade.

A ECOS também apoiou o envolvimento 
deste grupo em outros eventos e opor-
tunidades sobre o tópico da igualdade 
de género, nomeadamente a reunião 

nacional do CEDAW 2017; a formação 
internacional “Empowering Girls” em 
Molina, 201.

A ECOS já contava com uma vasta rede 
de parceiros dentro da Europa, mas 
com a experiência do PatHERways, a 
sua rede internacional de parceiros 
atingiu um novo nível, especialmente 
através da oportunidade de coope-
ração e boas relações estabelecidas 
com países Ibero-Americanos e com a 
Comunidade de Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP). Durante a experiência 
do Job Shadowing e a formação de 
formadoras/es em Cabo Verde ocor-
reram diversas reuniões com algumas 
das principais atividades responsáveis 
pelo trabalho de juventude e género, 
tais como SENAJU (Secretariado Na-
cional para a Juventude do Perú), In-
ternational IDEA, Impares – MA IPPF, 
ONU Women Cape, ICIEG (Instituto 
para a Igualdade de género de Cabo), 
VerdeFam – MA IPPF, o Município de 
Assomada, entre outros. Além disso, 
no final do projeto, a ECOS encontra-se 
na etapa final do processo de acredita-
ção formal enquanto ONGD, de forma 
a ter acesso a novas oportunidades de 
desenvolvimento de projetos de coope-
ração transcontinental, em particular 
com os parceiros PatHERways. 

Sofia Martins  
“Coordenar um projeto como o Pa-
tHERways foi um desafio inspirador 
e uma experiência de aprendizagem 
intercultural profunda”
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LAJUSCA

“Somos uma pequena organização que 
neste momento se encontra a discutir com 
o governo a possibilidade de promover um 
PatHERways Cabo Verde, e temos a certe-
za que este contribuirá significativamente 
para a nossa comunidade”

Santa Catarina é uma região maiorita-
riamente rural e bastante conserva-
dora, onde as oportunidades para as/
os jovens são mais reduzidas quando 
comparada com outras áreas da ilha de 
Santiago. O facto da LAJUSCA ter aco-
lhido a Formação de Formadoras/es 
contribuiu fortemente para o reconhe-
cimento e visibilidade da organização 
e do seu trabalho com jovens junto da 
comunidade, parceiros e autoridades. 
Para além disso, permitiu aos mem-
bros e parceiros da LAJUSCA apoiar 
o planeamento e coordenação de um 
evento internacional, desenvolvendo 
as suas capacidades e conhecimento 
de atividades deste tipo. 

Ao longo do projeto, a LAJUSCA aumen-
tou a sua rede de parceiros e envolveu-
-se em diversas reuniões com autori-
dades locais e nacionais, parceiros e 
pessoas com responsabilidade nos pro-
cessos de decisão, tais como o Ministro 
para o género, Ministro dos negócios 
estrangeiros, UN Women Cabo Verde, 
ICIEG - Instituto para a Igualdade de 
género de Cabo Verde, VerdeFarm-IPPF 
MA, Universidade de Santiago, Unida-
de Nacional de Mulheres, Laço Branco 
(movimento de homens para a igualda-
de de género), Escuteiros Católicos de 
Cabo Verde, Unitel T+, entre outros.

O PatHERways  permitiu à organização 
promover diversas atividades com alu-
nos e com organizações de jovens locais 
e motivar os seus membro para o envol-
vimento em novas ações de formação. A 
LAJUSCA iniciou uma parceria com um 
movimento de homens para a igualdade 
de género - Laço Branco Júnior - para a 
conceção e implementação de um pro-
jeto educativo sobre igualdade de géne-
ro com crianças nas escolas. Para além 
disso, Jeremias Tavares (Participante 
do PatHERways) esteve nos Estados 
Unidos através do Programa Mandela 
Fellow Ship, onde pode apresentar as 
boas práticas do projeto PatHERways 
aos 25 países participantes, o que lhe 
valeu um financiamento para desenvol-
vimento de uma formação em empreen-
dedorismo social de jovens, incluindo 
uma perspetiva de género, com diver-
sas escolas secundárias de Cabo Verde 
em Abril de 2018.

Em 27 de Março de 2018 - Dia das 
Mulheres de Cabo Verde - a LAJUSCA 
apresentou ao Ministro do Género o 
projeto PatHERways e discutiu-se a 
possibilidade de promoção de um pro-
jeto similar e de continuidade a nível 
nacional. No final do projeto a LAJUS-
CA já se encontrava em fase de con-
ceção da ideia do “PatHERways Cabo 
Verde” e a abordar possíveis parceiros 
de relevo e decisores nacionais. Esta 
abordagem a outras organizações e 
políticos teve como objetivo mapear 
a situação a nível nacional, interligar 
soluções através de estudos nacionais 
sobre o tema e criar uma base concep-
tual comum. Posteriormente, come-
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çou s desenvolver-se o trabalho para 
a definição mais clara da estrutura do 
projeto PatHERways Cabo Verde para a 
apresentação de propostas concretas 
a parceiros nacionais e financiadores.  

Maria Crisálida Correia  
“Sentíamos a necessidade de apoiar a 
mudança do paradigma sobre género 
e o PatHERways foi a oportunidade 
para isso!” 

EMPREZA DI´AK

“Começamos a desenvolver a ideia de 
criar uma estratégia de trabalho em di-
ferentes tópicos de género e de ter uma 
cooperação mais forte com organizações 
de jovens”

A Empreza Di’ak já se encontrava foca-
da em desenvolver oportunidades para 
apoiar mulheres em empreendedorismo 
social e liderança, o projeto PatHERways 
trouxe uma nova perspetiva sobre jovens 
e diversificou os tópicos principais de 
trabalho e grupos alvo. Através do projeto 
“Futuro Di’ak”, que estava centrado no em-
poderamento económico em zonas rurais, 
a organização começou a trabalhar com 
jovens e mulheres vitimas de violência 
doméstica. Para além disso, implemen-
tou-se na organização reuniões trimes-
trais para o debate de desafios futuros 
e outros assuntos relacionados com a 
igualdade de género, onde participam 
tanto mulheres como homens. 

Com a experiência do PatHERways, a 
organização atualizou a sua estraté-
gia interna e criou um plano de ação 
para fortalecer a cooperação com 
outras organizações e grupos que 
trabalham com jovens, e atualmente 
encontra-se a colaborar com a orga-
nização Nacional para a Liderança Jo-
vem para a criação de oportunidades 
de envolvimento de organizações e 
grupos locais. Durante o PatHERways a 
Empreza Di’ak começou a desenvolver 
o seu primeiro projeto centrado es-
pecificamente em jovens através de 
uma abordagem participativa.

No que respeita à capacitação de for-
madoras/es e educadoras/es da Em-
preza Di’ak, os diferentes programas 
foram adaptados para incluir meto-
dologias e dinâmicas apreendidas nas 
atividades internacionais do PatHER-
ways. Foi realizada uma formação 
para multiplicadoras/es sobre empo-
deramento e empreendedorismo com 
organizações que trabalham com mu-
lheres e jovens e estão a ser exploradas 
oportunidades de concorrer a projetos 
educacionais com jovens sobre género, 
tanto a nível local como internacional. 

As/os membros da organização ob-
tiveram novas ferramentas para a 
defesa da igualdade de género e da 
participação jovem  junto de autori-
dades nacionais e, para ganhar mais 
visibilidade junto de stakeholders e 
da comunidade. A organização foi con-
vidada a realizar uma conferência de 
imprensa sobre a participação no pro-
jeto e juntou-se aos eventos nacionais 
de celebração dos “16 dias de ativismo 
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feminino” – Juvita Faria (Participante 
do PatHERways) representou a orga-
nização e fez uma comunicação aber-
ta para mais de 200 jovens mulheres e 
para a comunidade universitária. 

Agostinho Sena 
“O primeiro seminário do PatHERways 
foi difícil a nível conceptual. A partici-
pação de jovens mulheres nos proces-
sos de decisão era um conceito com-
pletamente novo para nós.”

LE PLANNING FAMILIAL

“O projeto foi relevante a nível interno, pois 
permitiu uma reflexão profunda sobre 
participação de jovens mulheres dentro da 
nossa rede”

A Le Planning Familial já tinha imple-
mentado muitas atividades dirigidas 
a jovens estudantes, ativistas, jovens 
com menos oportunidades e profissio-
nais de juventude, e já utilizava a edu-
cação não formal no seu trabalho junto 
da comunidade. A organização intro-
duziu novas metodologias e ferra-
mentas do PatHERways na educação 
de pares para jovens voluntárias/os e 
criou um novo workshop sobre o tema 
“Identidades e Intersectoralidade” no 
seguimento da formação de formado-
ras/es em Assomada.
Um dos lemas da Le Planning é que tudo 
é político, sendo assim a organização 
já tinha um vasto trabalho na defesa 
de direitos sexuais e saúde reprodutiva 

junto do governo, da comunicação so-
cial e da União Europeia. No fase final 
do PatHERways, a Le Planning Familial, 
estava a trabalhar num documento 
nacional de tomada de posição para a 
defesa da participação das mulheres 
na política e também a desenvolver 
um Tool Kit com informação e recursos 
para mulheres que pretendam envol-
ver-se na política. Para além disso, a 
organização tem vindo a discutir uma 
estratégia que permita a adaptação e 
partilha da experiência do PatHERways 
com parceiros nacionais e a mapear in-
tervenientes politicos que possam in-
tegrar e apoiar a causa da participação 
política de jovens mulheres.

A organização também definiu como 
prioridade o fortalecimento do seu 
envolvimento com jovens e o repen-
sar a sua abordagem a jovens, tendo 
vindo a colaborar mais de perto com 
organizações de jovens, tais como a Y 
SAFE (rede europeia de jovens para os 
direitos e saúde sexual e reprodutiva) 
e a explorar novas abordagem para 
a participação jovem a serem imple-
mentadas internamente. Além disso, 
a organização considera-se a si pró-
pria uma associação feminista e está a 
desenvolver a ideia de envolver mais 
homens no debate, na consciencializa-
ção  e nas campanhas de defesa sobre 
questões de género.

Salma Lamqaddam
“As novas metodologias que trouxemos 
para o trabalho com jovens voluntárias/
os da nossa rede, levantaram um con-
junto de questões interessantes e tive-
ram um feedback bastante positivo!”
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BASSOPA

“De um pequena ONG focada em ferra-
mentas de teatro, para um interveniente 
nacional na educação para a igualdade 
de género”

Antes do projeto PatHERways, o tra-
balho da Bassopa estava muito de-
pendente da educação comunitária 
através do teatro e não contemplava 
qualquer questão de género. Durante 
o projeto, a organização readaptou a 
sua estratégia e começou a desen-
volver atividades educacionais e de 
visibilidade, dirigidas a organizações 
locais, e focadas em grupos de jovens 
e mulheres em condições de acesso 
precário aos seus direitos. A organiza-
ção criou um plano de atividades para 
2017/18,  onde pela primeira vez se 
procurou trabalhar com adolescentes 
e jovens vulneráveis de zonas rurais, 
trabalho infantil, jovens raparigas que 
desistiam da escola (devido a casa-
mentos precoces, gravidez, pobreza 
entre outros) e jovens estudantes. As 
atividades englobaram o mapeamento  
de  jovens com apoio de lideres comu-
nitários,  formações e reuniões com 
jovens, seminários ou conferências e 
atividades educacionais/campanhas 
dirigidas às famílias. Para além disso a 
organização melhorou a sua estratégia 
de comunicação externa e desenvolveu 
o seu site e as suas páginas nas redes 
sociais (Facebook, Instagram e Twitter. 

Ao longo das atividade do projeto, a 
equipa e membros da organização ti-
veram a oportunidade de desenvolver 
as suas capacidades e competência 

em novas áreas, tais como, empreen-
dedorismo jovem, cidadania, participa-
ção, gestão de projetos e, também em, 
diferentes tópicos relacionado com 
género e mulheres. Organizaram um 
seminário com a Universidade Eduar-
do Mondlane (UEM – ESUDER)  sobre 
lideranças para jovens estudantes e 
investigadoras/es.  Após a formação 
de formadoras/es em Cabo Verde, as/
os jovens formadoras/es e educado-
ras/es que participaram no projeto, 
prepararam e implementaram uma 
formação de educação de pares em 
género com a participação de organi-
zações de juventude , grupos religio-
sos, juventudes partidárias, organi-
zações desportivas e culturais. Para 
além disso, a participante, do projeto 
PatHERways, Amélia Monguela iniciou 
o seu mestrado em Género, Socieda-
de e Políticas Publicas.

A Bassopa, reuniu com várias autori-
dades nacionais, para partilhar a sua 
participação no PatHERways e, iniciou 
conversações sobre a possibilidade 
de implementar um projeto educati-
vo sobre género a nível nacional, uti-
lizando a abordagem pedagógica do 
projeto internacional - PatHERways 
Moçambique. Nomeadamente, as/os 
membros da Bassopa começaram a 
desenhar um programa em conjunto 
com a Diretoria Distrital para a Edu-
cação, Juventude e Tecnologia, a ser 
implementado nas escolas, para abor-
dar assuntos tais como casamentos/
gravidez precoce e abandono escolar 
de raparigas. Para além disso, a orga-
nização teve uma reunião com as UN 
Mulheres, Moçambique, como vista à 
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possibilidade de constituir o movimen-
to HEforSHE em Moçambique,  dando 
inicio a um projeto piloto na Universi-
dade Eduardo Mondlane.

A nível internacional, a Bassopa for-
taleceu a sua rede de parceiros para 
a cooperação, tendo desenvolvido 
ideias para novos projetos, não só, com 
os parceiros do projeto PatHERways,  
mas também, com a ASHANTI (Perú) e 
a DYPALL Network (Rede Internacional 
para o Desenvolvimento da Participa-
ção Jovens a nível Local)com o objetivo 
de promover a igualdade de género e 
a cidadania junto das/os jovens. Tam-
bém desenvolveu uma parceria com o 
Centro Cultural do Brasil - Moçambi-
que para a criação de uma plataforma 
de cooperação entre organizações da 
sociedade civil.

Moisés Vilanculos 
“Sabemos que o projeto tem que chegar 
ao fim, mas acreditamos que o impacto 
do PatHERways na comunidade, conti-
nuará a crescer mesmo depois disso” 

ASONEDH

“Descobrimos a necessidade de integrar 
questões de género a nível nacional e 
dentro da nosso organização”

Antes do projeto a ASONEDH tinha em 
funcionamento uma escola afro-pe-
ruana para líderes juvenis (entre 18 e 30 
anos) e apoiava a participação de jovens 
em eventos nacionais, para a conscien-

cialização sobre desafios e necessi-
dades da comunidade afro-peruana. 
Para além disso, a ASONEDH apoiava 
o desenvolvimento de um organiza-
ção de jovens afro-peruana - ASHAN-
TI - e envolveu as/os suas/seus lideres 
como participantes do PatHERways 
para reforçar as suas competências e 
capacidade sobre participação jovem 
e género.  Ao longo do projeto a orga-
nização começou a trabalhar com um 
grupo de jovens (mulheres e homens) 
num programa de formação em como 
preparar e debater propostas de ação 
e agendas políticas com decisoras/es e 
promoveu reuniões entre o grupo e po-
líticos para as eleições municipais. O 
grupo de jovens educadoras/es, lideres 
e ativistas que participaram nas ativi-
dades do PatHERways, desenvolveram 
a ideia e criaram um programa de rádio 
local chamado “Vozes Afro-Peruanas” 
para divulgação das suas atividades e 
projetos e para sensibilizar a comunida-
de em geral das necessidades e agenda 
dos afro-peruanos. Durante o progra-
ma foram entrevistadas/os diferesntes 
personalidades, politicas/os, ativistas 
e lideres juvenis. O plano de atividades 
2018 do programa de rádio incluia tems 
como direitos e saude reprodutiva e 
sexuaal e a participação jovem na co-
munidade afro-peruana. As/os jovens 
lideres da ASHANTI realizaram também 
encontros informais, conferencias, se-
minários e atividades online sobre igu, 
tanto dentro como fora da universidade. 
Iniciaram também novas investigações 
académicas sobre o tema “a participa-
ção das mulheres afro-peruanas nas 
instituições académicas”.
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Embora a organização já tivesse inicia-
do os “>Circulos de mulheres afro-des-
cendentes” e realizado alguns esfor-
ços para a participação equitativa de 
género, nunca tinham incluído no seu 
trabalho de defesa da igualdade de 
género uma perspetiva sobre género 
no seu calendário de anual de forma-
ção. Durante o projeto PatHERways, a 
organização começou a integrar ques-
tões de género nas suas formações e 
projetos com o foco principalmente 
nas necessidades e desafios da mu-
lheres, bem como a integrar a perspe-
tiva de género em diferentes práticas e 
espaços da organização. A organização 
participou pela primeira vez nas ativi-
dades nacionais de 8 de Março, como 
representante das mulheres afro-pe-
ruanas, tendo no contexto do evento 
criado um performance teatral sobre a 
história das mulheres afro-peruanas. 

As atividades do PatHERways motivaram 
e criaram a oportunidade de fortalecer o 
trabalho junto de autoridades publicas e 
stakeholders,  tais como o  SENAJU (Se-
cretário Nacional da Juventude do Perú), 
a International IDEA e o Impares – MA IPPF 
e restabelecer laços com comunidades 
mais isoladas e vulneráveis, como a co-
munidade afro-peruana de Chincha. Após 
acolher o JobShadowing do PatHERways, 
a organização começou a trabalhar num 
Plano de Ação para a descentralização 
do Programa para as Mulheres Afro-Pe-
ruanas, conduzindo as suas atividades, 
oportunidades e conferencias sobre Di-
reitos e  Saúde sexual e Reprodutiva para 
zonas mais isoladas e longe do litoral, 
o que permitiu a participação de jovens 
com menos oportunidades nas mesmas.

O trabalho em rede internacional permi-
tiu atingir um novo nível, nomeadamen-
te no novo envolvimento com o parceiro 
do Reino Unido - Ubele Initiative - sobre 
o tema das/os afro-descendentes, e no 
inicio de um projeto de cooperação entre 
o parceiro de Moçambique - BASSOPA 
- e a Rede DYPALL (Rede internacional 
para o Desenvolvimento da Participação 
Jovem a nível local) com o objetivo de 
reforçar a igualdade de género e a cida-
dania ativa entre as/os jovens e também 
de explorar praticas internacionais na 
América Latina e Europa.

Angie Lazo 
“É um grande desafio a inclusão de uma 
perspetiva de género na nossa organi-
zação, mas também é uma necessidade 
impossível de ignorar - o género é trans-
versal a todos os outros assuntos!”

UBELE INITIATIVE

“A possibilidade e capacidade de dese-
nhar e implementar um programa local, 
bem sucedido, sobre a participação polí-
tica de jovens mulheres””

A Ubele já era membro da ADYNE e 
apoiava a capacitação para o envolvi-
mento universitário de jovens líderes 
da Diáspora Africana. Ao longo da ex-
periência do PatHERways, a organiza-
ção começou a focar-se mais no tema 
da participação política das mulheres 
com as comunidades da Diáspora, 
visto que no geral o trabalho feminista 
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não se foca em comunidades de Diás-
pora. O PatHERways também inspirou 
a Ubele a apoiar projetos relaciona-
dos com a participação jovem e o gé-
nero, envolvendo-se em novas parce-
rias para projetos dentro do Erasmus+, 
tais come uma formação em Itália (Pa-
lermo) sobre empreendedorismo social 
jovem e o projeto IRETI, que apoia as 
mulheres vítimas de tráfico a insta-
lar-se e envolverem-se no desenvol-
vimento de empresas sociais.

Para a seleção das/dos participantes 
para o PatHERways, a Ubele incenti-
vou e coordenou o envolvimento de 3 
entidades/organizações locais para o 
projeto internacional do PatHERways 
- Forward, Municipio de Londres e 
Patnership for Young Londo - apoian-
do-as/os no dialogo e trabalho conjun-
to. Em conjunto com estes parceiros 
locais, desenvolveram um Conselho 
Consultivo de Jovens na Forward - 
uma Fundação para a inventigação 
e desenvolvimento da saúde de mu-
lheres, que lidera uma campanha de 
mulheres da diáspora africana e uma 
organização de apoio à proteção de 
direitos de raparigas e mulheres afri-
canas. Neste Conselho consultivo par-
ticipam jovens oriundas/os de grupos 
minoritários para garantir que as/os 
jovens estão a ser ouvidos, que as suas 
necessidades e recomendações estão 
a ser tidas em consideração e para que 
aprovem tanto o que está a ser feito 
como a forma em que está a ser feito. 

Enquadrado no projeto internacional 
PatHERways, a organização criou e 
implementou o PatHERways Londres 

-  https://www.ubele.org/patherways-
-london - que decorreu entre Junho de 
2017 e Janeiro de 2018, com o principal 
objetivo de apoiar o desenvolvimento 
de ideias e projetos de jovens mulheres 
empreendedoras da diáspora Africa-
na. Este projeto foi uma oportunidade 
única de apoiar estas jovens mulheres 
numa jornada individual e de grupo 
para se tornarem agentes de mudan-
ça nas suas comunidades e aumen-
tarem a sua participação política. 
Rasha Farah, Adiam Yemane e Macey 
McMullen (participantes do PatHER-
ways internacional) integravam este 
grupo de jovens lideres.

Envolveu-se também no “Young trus-
tee programme”  concebido para in-
tegrar jovens adultas/os (entre 18-30 
anos), oriundos de comunidades ét-
nicas minoritárias em papeis e res-
ponsabilidades de orgãos diretivos e 
governativos. No final de 2017 passou 
a integrar o Conselho de Juventude 
Britânico, tornando-se mais ativa no 
trabalho de Conselho com a colabora-
ção no desenvolvimento de propostas 
dirigidas ao governo britânico. Para o 
YO!Fest 2018, em Estrasburgo, levou  
20 jovens adultas/os (16-30 anos) e fa-
cilitou uma sessão sobre intersectora-
lildade para mais de 80 jovens adultas/
os, com base nas recomendações polí-
ticas do PatHERways internacional.

Para finalizar, a UBele também alargou 
a sua rede internacional de parceiros, 
e encontra-se atualmente a explorar 
novas oportunidades de cooperação 
relacionadas com o trabalho de ju-
ventude a nível internacional, com o 
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género e com empreendedorismo fora da Europa, sobretudo com os 
parceiros do projeto de Timor-Leste, Moçambique, Cabo Verde e Perú.

Macey McMullen, Reino Unido 
“Criámos oportunidade que darão mais poder à voz da juventude junto de organi-
zações, serviços e decisoras/es”
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4.2 Recomendações para a Promoção da Participação Política de 
Jovens Mulheres 

Ao longo do projeto PatHERways, as/os participantes desenvolveram 
um conjunto de recomendações para apoiar decisoras/es, lideres 
comunitários, organizações da sociedade civil, ativistas, educado-
ras/es, profissionais de juventude e outros stakeholders relevantes 
por todo o mundo, no desenvolvimento de políticas, projetos e ati-
vidades, significativas e eficazes, para a promoção da participação 
política de jovens mulheres.The fact that these recommendations 
were constructed within a multicultural framework of experiences 
and realities will aid greatly in bringing an innovative and global pers-
pective on the advocacy strategies at national and regional levels as 
well as support decision makers and cooperation and development 
agencies on improving policies and practices on young women poli-
tical participation.

Acreditando que tanto a investigação como a ação, para serem úteis 
e efetivas, deverão ser realizadas “com” as pessoas e não “para” as 
pessoas, estas recomendações foram construídas através do enqua-
dramento das experiências e realidades multiculturais dos parceiros 
e participantes do projeto, incorporando a sua ação a nível local, o 
que permite trazer uma perspetiva global e uma abordagem inovado-
ra à promoção da participação política das mulheres.

Arundhati Roy, Autor Indiano 
“Uma luta política que não tem as mulheres acima, abaixo , e no centro do seu 
coração, não é uma luta de todo.”

• 1. Abordagem centrada nos Direitos Humanos  
Não tratem as questões de género de forma isolada; elas são 
transversais a tudo o resto, como a raça, a orientação sexual 
ou a religião. Temos múltiplas identidades com diferentes 
facetas!  

• 2. Escolas & Sistema Educativo  
Eduquem, formem e sensibilizem as diferentes componen-
tes e atores do sistema educativo para encorajar e apoiar a 
participação ativa de todas/os, especialmente de raparigas e 
jovens mulheres! 
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• 3. Trabalho com Jovens  
Providenciem às/aos profissionais de juventude os re-
cursos adequados e necessários ao seu trabalho com a 
comunidade e com jovens mulheres, de forma que estas 
possam desenvolver competências para debater questões 
específicas e sensíveis ao seu contexto, promovendo a sua 
participação política.  

• 4. Investigação 
Criem programas, departamentos ou centros de investigação 
específicos e focados nas questões de género, tanto dentro 
como fora das universidades, que possam desenvolver in-
vestigação de base comunitária e apoiar políticas, propostas 
educativas e ações baseadas em evidência científica. 

• 5. Trabalho em Rede  
Criem espaços seguros ao diálogo, aprendizagem e coope-
ração entre jovens mulheres e diferentes stakeholders (in-
cluindo instituições governamentais, autarquias, universi-
dade, escolas, organizações ou projetos da sociedade civil). 

• 6. Pessoas com poder de influência 
Identifiquem, sensibilizem e formem personalidades políti-
cas, decisores e figuras públicas, como celebridades, para 
que incluam as questões da igualdade de género nas suas 
agendas e promovam a defesa de políticas de empodera-
mento de jovens mulheres.  

• 7. Sociedade Civil 
Envolvam a comunidade, visando todos os géneros, e 
promovam a sua sensibilização sobre questões globais e 
locais da participação política de jovens mulheres, através 
de campanhas, marketing social, entre outras.  

• 8. Estratégias de Longo Prazo  
As autoridades e outros stakeholders, ao promover a partici-
pação política de jovens mulheres, devem investir em estra-
tégias de longo prazo em detrimento de projetos focados em 
obter resultados imediatos.  
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• 9. Avaliação e follow-up 
Envolvam e capacitem jovens mulheres para que estas pos-
sam compreender, monitorizar e avaliar a implementação de 
políticas e ações que afetam as suas vidas e os seus direitos, 
bem como para apoiar a criação de propostas de follow-up 
mais adequadas. 

• 10.  Enquadramento Legal 
Garantam a aplicação efetiva da legislação em questões de 
género, e incluam uma vertente informativa e educativa, para 
que as leis possam ser facilmente entendidas tanto pelas 
jovens mulheres como pela sociedade civil no geral!
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5. Atividades de formação

“Sê crítica/o com o que fazes, com aquilo que pensas e como vives a tua 
vida em relação aquilo que acreditas e falas.Sê crítica/o com o teu traba-
lho de educadora/educador, e o teu papel na transformação social, com 
os teus resultados e não tomes nada por garantido. Tenta equilibrar a 
tua abordagem crítica com o teu otimismo e tem fé na mudança. Nunca 
penses que fizeste o suficiente, mas não te sintas culpada/o se por vezes 
não resultar.”

Adaptado do Manual para Educadoras/es Globais

As atividades de formação selecionadas e aqui apresentadas, preten-
dem ilustrar o caminho que foi criado ao longo das atividades do projeto. 

Para dar início a um processo de aprendizagem estruturado, acre-
ditamos que é bastante benéfico ter uma fase de preparação onde 
se possa introduzir os tópicos e munir as pessoas de informação de 
base sobre o tema da participação jovem e género.

As atividades internacionais incluíram a criação de momentos de 
imersão nos contextos e antecedentes umas/uns das/dos outras/ou-
tros, particularmente importante num grupo cultural heterogéneo. 
Por fim, é necessário apoiar o grupo para que se parta de uma base 
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comum, através do conhecimento das/dos outros e da exploração 
das suas similaridades e pontos de entendimento nos tópicos prin-
cipais de género e participação jovem.

Tendo em consideração que as/os participantes do projeto, eram 
também formadoras/es e educadoras/es, foi dada a oportunidade 
às/aos parceiros de partilhar abordagens pedagógicas e dinâmicas. 
Durante a formação de formadoras/es foram convidadas/os a cria-
rem grupos interculturais e a preparar oficinas sobre temas específi-
cos, que também aqui apresentamos.

Para além disso, as diferentes atividades colocadas em prática, ao 
longo do projeto, foram importantes para atingir um maior sentido de 
consciência e reflexão sobre as principais prioridades para a partici-
pação política de jovens mulheres e  finalmente criar um conjunto con-
sensual de recomendações para entregar a decisoras/es políticas/os.

De extrema importância, a avaliação deve ser planeada e realizada ao 
longo das diferentes fases das atividades do projeto. Embora muito 
possa ser apresentado em relação à avaliação e monitorização, aqui 
iremos somente apresentar uma breve descrição de métodos para re-
colher feedback das/dos participantes, em diferentes momentos do 
projeto. Se possível, ter uma/um avaliadora/avaliador externa/o para 
permitir uma perspetiva neutra e um processo transparente, onde as/
os participantes se sintam mais confortáveis e permitindo um fee-
dback mais produtivo.
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5.1. Atividades de preparação 

5.1.1 Investigação do Contexto Nacional

Objetivos
• Permitir as/aos participantes envolver-se no tópico e enquadramento do 

projeto;
• Investigar sobre os principais tópicos do projeto - participação políti-

ca de jovens mulheres - a nível nacional;
• Ter o enquadramento teórico que permita a reflexão e debate nas 

fases seguintes do projeto;
• Partilhar o contexto e a experiência organizacionais de cada um;
• Reunir inputs para possíveis documentos/outputs intelectuais.

Conceitos Chave
Trabalho de preparação; participação de jovens; contexto nacional so-
bre género

Duração
6 - 8 horas (adaptável)

Materiais/Equipamentos
Computador, internet, documentação relevante, outros

Descrição

Preparação
• Encorajar as/os parceiras/os e/ou participantes para se prepararem 

para as atividades do projeto, através da realização de um trabalho 
de pesquisa sobre a realidade da participação política de jovens 
mulheres nos seus países;

• As perguntas orientadoras para a pesquisa poderão ser discutidas 
durante uma reunião presencial ou online, para garantir que são 
significante para todas/os as/os parceiros;

• O formato de apresentação também pode ser acordado com a/o 
participante (documento escrito, poster, formato de apresentação ou 
outro método criativo; número de páginas ou duração da apresenta-
ção; língua utilizada; entre outros);

• Os resultados desta pesquisa deverão ser tornados acessíveis a 
todas/os as/os parceiros e discutidos presencialmente durante 
uma atividade.
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Perguntas Orientadoras
•  Apresenta, sinteticamente, a história sobre o direito de voto das 

mulheres, o direito à participação em processos democráticos e o 
envolvimento das mulheres em processos de tomada de decisão, 
no ser pais;

• Mapear o quadro legislativo e a sua implementação a nível nacio-
nal, sobre a participação política de Jovens Mulheres. Se possível, 
comenta os desafios e as oportunidades no atual quadro.

• Quais são os principais desafios e oportunidade de participação de 
(jovens) mulheres no teu pais? 

• Descreve sinteticamente os grupos alvo da tua organização.Como 
os relacionar com o tópico da participação política de jovens 
mulheres?

• 5 – Dá um exemplo, real e inspirador, sobre uma pessoa que lidere 
a transformação social sobre o tópico da participação política de 
jovens mulheres, na tua comunidade.

Apresentação e discussão
• A apresentação e partilha dos resultados deverá poderá ser feita em 

pequenos grupos interculturais; apresentada em posters; adaptada 
para uma apresentação visual; ou ser utilizada em fases posteriores 
do projeto, documentos ou outputs intelectuais. 

Propostas para adaptação
• Todas as questões podem ser adaptadas consoante os objetivos do 

projeto ou da atividade;
• Desafiar as/os parceiros ou participantes a adaptarem a apresenta-

ção do “exemplo inspirador” e criarem um evento publico sobre o tópi-
co, de modo a alcançarem e inspirarem uma audiência mais vasta;

• Criar um registo áudio/vídeo dos resultados principais da pesquisa.

Anexos
Exemplo da orientações para trabalho de Preparação do PatHERways1

1 - wwww.patherways.ecos.pt



Manual PatHERways 

67

5.1.2. Palavras Abracadabra

Objetivos
• Refletir sobre o significado pessoal e social dos conceitos princi-

pais do projeto; 
• Identificar e partilhar dentro da equipa intercultural valores chave e 

diferenças sobre os principais conceitos;
• - Iniciar a construção de um entendimento comum e redefinir concei-

tos dentro do projeto;

Conceitos Chave
Trabalho de preparação; Conceitos; similaridades e diferenças; enten-
dimento comum

Duração
1-2 horas (adaptável)

Materiais/Equipamentos
• Camera de Vídeo;
• Vídeos sobre conceitos, portáteis e colunas de som;
• Flipcharts, marcadores, post-it’s. 

Descrição

Preparação
• Antes das atividades internacionais (como parte do trabalho de prepa-

ração), cada participante deve fazer 5 pequenos vídeos (entre 30 e 60 
segundos cada), um para cada um dos conceitos principais do projeto: 
POLITICA    |    PARTICIPAÇÃO    |    COMUNIDADE    |   MULHERES    |    JOVENS

• Os vídeos devem estar numa língua comum ou em alternativa provi-
denciar a tradução;

• Cada vídeo deverá ter inicio com a frase “ Para mim (CONCEITO) é...”
• É importante que os vídeos tenham uma boa qualidade de som;
• Os resultados deste exercício devem ser partilhados e discutidos 

presencialmente durante uma atividade.

Apresentação e discussão
• Criar 5 grupos, cada um correspondendo a um dos conceitos. Cada 

grupo terá uma mesa com computador, colunas de som e os vídeos 
de todas/os os participantes sobre o seu conceito;

• Primeiro, cada grupo deverá ver em conjunto cada um dos vídeos 
sobre o seu conceito; 
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• De seguida, cada grupo deverá fazer um flipchart com um alvo:  
1. No circulo central, devem listar todas as palavras, conceitos e ideias 

com as quais concordam/são comum; 
2.  No circulo exterior, devem listar os desacordos, assuntos polémicos; 
3.  Na área do meio (entre ambos os círculos) devem listar as todas as 

questões indefinidas ou assuntos “menores”;
• Quando os grupos terminarem devem colocar os seus posters na 

parede e, em silencio todas/os as/os participantes poderão adicionar 
post-its com contribuições, ideias, perguntas aos posters;

• Novos grupos são criados e as/os participantes devem escolher o 
conceito-alvo sobre o qual tem uma motivação ou paixão maior para 
discutir (para permitir à/ao participante discutir um outro conceito;

• Neste novos grupos serão discutidas as novas contribuições e ques-
tões, e criar um poster final com uma definição final do seu conceito, 
acordada e comum.

• Em plenário serão apresentados os posters finais e partilhados os 
desafios ao longo do processo.  

Propostas para adaptação
• A definição de dos conceitos poderá ser adaptada consoante os 

objetivos do projeto ou atividade;
• Criar um registo áudio/vídeo dos resultados principais da pesquisa.;
• - Rever posteriormente durante o projeto o conceito individual e o 

acordado, para verificar se novas reflexões emergiram.

Anexos
Exemplo da orientações para trabalho de Preparação do PatHERways1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.1.3. Princípios de aprendizagem e trabalho em conjunto

Objetivos
• Assegurar que a equipa e as/os participantes estão conscientes da 

perspetiva das/os outras/os sobre os diferentes princípios e aspetos da 
aprendizagem e trabalho conjunto;

• Atingir a compreensão e construir um comum acordo, num conjunto 
de princípios e aspetos da aprendizagem e do trabalho em conjunto.

Conceitos Chave
Trabalhar e aprender em conjunto; acordo; políticas de género.

Duração
1 hora

Materiais/Equipamentos
• Conjunto de papeis com palavras chave & outros em branco;
• Post-its grandes e marcadores. 

Descrição
• Preparar a sala de formação com cadeiras dispostas em U;
• No centro do U estará no chão um conjunto de papéis, com palavras e 

em branco, visíveis às/aos participantes;
• Exemplos de Palavras: 

INTIMIDADE | GRUPO | RESPONSABILIDADE | LIBERDADE | TEMPO | RESPEITO 

COMUNICAÇÃO | NECESSIDADES | DIVERSÃO | TOLERÂNCIA | APRENDIZAGEM

• As/os participantes serão convidadas/os, à vez, para selecionar uma 
palavra no centro e falar sobre o que para ela/ele é relevante ter em 
consideração durante o tempo em que estarão a trabalhar e aprender 
em conjunto, seguindo a seguinte pergunta: “O que é importante 
partilhar e definir como princípios/acordos para os próximos dias?”

• As/os participantes poderão repetir palavras utilizando outras abor-
dagens e/ou significados. No caso de ter outras coisas a acrescentar, 
devem utilizar os papeis em branco para escrever novas palavras ou 
trazer novas ideias;

• O grupo poderá contestar ou acrescentar aspetos durante a ativida-
de, assegurando que nenhuma opinião ou ideia fica por partilhar;

• A equipa de formadoras/es deve recolher notas num post-it, do fee-
dback de cada participante, adicionando posteriormente a cada palavra;

• No final da atividade, as palavras nos post-its serão compiladas na forma 
de um “Acordo”, que deverá ser exposto na sala de formação durante toda a 
formação. Deverá também ser transcrito para que seja lembrado por todos;
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• Este “Acordo” poderá ser revisto de uma atividade internacional para 
outra, ou sempre que seja necessário.

Propostas de adaptação
 Pode ser criada também uma Política de Salvaguarda com as/os parcei-
ras/os ou participantes1

Anexos
Comum Acordo PatHERways2

1 - www.knowhownonprofit.org/organisation/operations/safeguarding 
2 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2. Atividades de Género
5.2.1. Cronologia&Indicadores sobre género
Objetivos
• Realizar uma pesquisa sobre indicadores chave relacionados com a par-

ticipação política de jovens mulheres, a nível nacional e internacional;
• Criar uma cronologia visual, para cada um dos países, de marcos 

relacionados com a participação política de jovens mulheres;
• Identificar e debater sobre similaridades e diferenças entre países;

Conceitos Chave
Cronologia; indicadores chave; marcos; géneros; legislação e práticas.

Duração
3 horas

Materiais/Equipamentos
• Computador/smartphone, internet e documentação relevante;
• Papel de cenário (10-12 metros);
• Papeis coloridos com indicadores chave (cada indicador em cor dife-

rente e igual para cada pais);
• Papel, marcadores, pequenas bolas autocolantes coloridas, bostik 

ou fita cola de parede. 

Descrição
• As/os formadores explicam que o objetivo do exercício é criar uma 

cronologia para cada um dos países, com 10 indicadores chave rela-
tivos a género e empoderamento de mulheres. Cada grupo nacional 
terá uma hora para pesquisar e completar cada um dos indicadores 
com a informação relativa ao seu pais. No final cada grupo irá apre-
sentar e discutir os resultados em plenário;

• A cada grupo nacional é entregue computador ou smatphone com 
ligação à internet, documentação  relevante, 10 papeis coloridos com 
os indicadores chave e marcadores;

• Cada indicador chave tem uma cor especifica e todos os grupos tem 
o mesmo conjunto de indicadores. Em cada indicador chave, deve ser 
escrito na frente o nome do país e datas relevantes, e no verso uma 
breve descrição sobre a implementação/desafios/curiosidades de 
cada indicador. 

• Lista de Indicadores Chave:
1. Direto de Voto das Mulheres
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2. Estratégia Nacional para a Igualdade de Género
3. Educação Sexual nas Escolas
4. Leis de Proteção contra a Violência de Género
5. Leis da Paridade/Quotas
6. Retificação da Convenção CEDAW 
7. Livre Acesso a Contracetivos e Planeamento Familiar
8. Leis para a Conciliação entre a Vida Profissional e Familiar

9. Apoio Governamental à Liderança e empreendedorismo de Mulheres
10. Leis contra Práticas Tradicionais Não Saudáveis e Prejudiciais 

• Enquanto os grupos se encontram a trabalhar as/os formadoras/
es colocam na parede o papel de cenário com uma linha cronológica 
horizontal no topo e uma linha vertical no lado esquerdo. Na linha 
horizontal, no topo, são colocadas referências tais com BigBang, AC 
e DC, 1990,2020,2100. Na linha vertical, à esquerda, é colocado um 
papel com o nome de cada um dos paises.

• Após concluírem a sua pesquisa sobre os indicadores chave, cada gru-
po elege uma/um porta-voz para apresentar os resultados e regres-
sam ao plenário disposto em U;

• As/Os formadoras/es apresentam a linha cronológica e adicionam a 
esta alguns marcos a nível internacional tais como: a criação da Con-
venção dos Direitos Humanos, da Convenção CEDAW ou o nascimento 
da UN Women;  

• De seguida, é enumerado o primeiro indicador chave e cada porta-voz 
nacional acrescenta à linha cronológica o seu papel, no local corres-
pondente ao seu pais/linha temporal (de implementação ou outra 
informação relevante) sobre o indicador chave;

• Para cada indicador chave, as/os porta vozes nacionais terão um 
pequeno debate sobre os desafios e particularidades deste, e sobre 
a comparação final entre as datas e fase de implementação nos 
diferentes países;

• Quando estiverem na linha cronológica todos os indicadores chave, as/
os participantes deverão durante alguns minutos, em silêncio visualizar 
e refletir sobre o resultado final. De seguida a/o formadora/formador 
lançará um conjunto de questões para o debriefing, em plenário. 

• Questões para Debriefing:
1. Foi fácil encontrar a informação para a linha cronológica? Quais foram as 

boas fontes?
2.  Quais as partes da informação consideradas mais interessantes, 

surprendentes ou chocantes? Porquê?
3.  Quais foram as forças por detrás do desnvolvimento dos direitos 
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humanos/direitos das mulheres ao longo da História?
4.  É importante conhecer-se a história dos direitos humanos/ddi-

reitos das mulheres? Porquê?
5.  Quais os novos direitos que serão necessários no futuro?

• Para encerrar o exercício, as/os formadores pedem às/aos partici-
pantes para num post-it escrever o seu nome e data de nascimento, e 
uma/um a uma/um deverão colar o seu na linha cronológica enquan-
to dizem “Eu faço parte deste caminho!”

Propostas de adaptação
• Propor uma atividade preparatória que possa apoiar previamente a 

pesquisa sobre os indicadores chave, tal como a Atividade 1.1. - Tra-
balho preparatório de investigação sobre contexto nacional;

• Utilizar/adicionar outros calendários - tais como o chinês, budista, ju-
liano ou hebraico - para reforçar a noção de diversidade intercultural;

• Fazer a própria lista de indicadores chave;
• - Realizar um exercício sobre o que as/os participantes esperam que 

mude até 2030 ou 2100 e debater sobre isso. 

Referências
Adaptado da atividade Timelines do Compass “Manual for Human Rights 
Education with Young People” 1

Anexos
Documentos de indicadores de género 2

1 - www.coe.int/en/web/compass/timelines
2 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2.2. A Pirâmide da Opressão de Género

Objetivos
• Refletir sobre o impacto da discriminação e opressão de mulheres;
• Refletir em como determinadas representações sociais relativas às 

mulheres podem escalar para preconceitos, discriminação e violência. 
• Encorajar as/os participantes a identificar os níveis de opressão de 

jovens mulheres  sofrem em diferentes países; 
• Encorajar as/os participantes a identificar a sua forma de agir e 

trabalhar para a opressão de género.

Conceitos Chave
Género; Representações sociais; Discriminação; Opressão

Duração
1 hora

Materiais/Equipamentos
• Flipchart ou cópias individuais da Pirâmide da Opressão de Género;
• Flipcharts e marcadores. 

Descrição
• As/os formadoras/es devem conhecer os conceitos base da pirâmide 

e prepararem-se bem antes de facilitarem a atividade;
• Juntar o grupo em plenário, com as cadeiras dispostas em U;
• Dar um input sobre o Modelo da opressão de género, começando pe-

las representações sociais na base até aos crimes violentos no topo; 
CRIMES EM MASSA | VIOLÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO 

PRECONCEITOS E BRINCAR COM... | REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

• Permitir às/aos participantes discutir brevemente em plenário como 
as representações sociais de género podem desenvolver preconcei-
tos, discriminação e violência contra as mulheres; 

• - Dividir as/os participantes em grupos por nacionalidade, para reflexão 
sobre algumas questões. Os resultados da reflexão devem ser colocados 
num flipchart para ser apresentado em plenário; 

• Questões para reflexão:
1. Em que nível/níveis da pirâmide estão as jovens mulheres do 

vosso país?
2. Em que nível/níveis está a vossa organização à agir? Como?
3. Em que nível/níveis da pirâmide estás tu a agir individualmente 

enquanto política/o? Como? 
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• Depois da discussão em grupo nacional, as/os participantes juntam-
-se em plenário e partilham os seus resultados. 

Propostas de adaptação
• A pirâmide da Opressão de Género pode ser utilizada só como apoia a 

um input ou debriefing  para o encerramento de uma outra atividade 
relacionada com representações sociais ou discriminação de género;

• - Em pequenos grupos a/o facilitadora/facilitador os 5 pequenos 
papeis com cada nível da pirâmide e convidar as/os participantes 
a organizá-los consoante o grau de violência/injustiça. Após cada 
grupo apresentar a sua pirâmide a/o facilitadora/facilitador pode 
apresentar a pirâmide “oficial”, explicando-a e promovendo um mo-
mento de debriefing sobre a mesma.

Referências
Modelo da Opressão Anti Defamation League, Educação para os direitos 
Humanos, 2016

Anexos
Pirâmide da Opressão de Género - Modelo do PatHERways 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2.3. Estórias & Valores

Objetivos
• Encorajar as/os participantes a refletir sobre os seus valores morais 

e preconceitos como um processo de aprendizagem;
• Refletir sobre a influencia de representações sociais de género e 

sexuais nos nossos julgamentos;
• Estimular as/os participantes para o pensamento critico sobre o 

respeito pela diversidade de opiniões, atitudes e experiências;
• Melhorar as competências de gestão e resolução de conflitos das/

os participantes.

Conceitos Chave
Valores; Moral; Julgamentos; Representações Sociais; Diversidade; Género.

Duração
1 hora 30 minutos

Materiais/Equipamentos
• Copias individuais de estórias e marcadores. 

Descrição
• Cada participante irá receber uma cópia de uma estória. A estória é 

um pequeno enredo em torno de diferentes personagens;
• Em primeiro lugar, as/os participantes devem individualmente, em si-

lencio, ler a estória e, ordenar as/os personagens numa escala de quem 
teve a melhor (1) e quem teve a pior atitude (6), no seu ponto de vista;

• Após a reflexão individual, as/os participantes devem fazer grupos pe-
quenos grupos de 4/5 participantes para partilhar os seus resultados, 
discutir em grupo e chegar a um consenso para ordenação em escala 
das/dos personagens; 

• Após este trabalho em pequenos grupos, a/o facilitadora/facilitador 
recolhe os resultados em plenário;

• Em plenário o grupo analisa, reflete e debate o quadro final, com os 
resultados de todos os grupos. 

• Questões para reflexão:
1.  Qual a/o personagem que foi mais vezes identificada como a que 

tem melhor atitude? E a que tem pior atitude? Houve algum resulta-
do similar/interessante? 

2.  Com que facilidade foi encontrado o consenso nos pequenos grupos? 
3.  Que argumentos utilizaste para ordenar as/os personagens? As/os 

participantes do mesmo pais tiveram resultados semelhantes?
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4.  Foi possível para todo o grupo chegar a um consenso? O consen-
so é desejável? 

5.  Como se relacionam os resultados que chegaste com os teus 
próprios valores e experiências?

6.  Que outras estórias poderiam estar por detrás desta, que te fariam 
mudar de opinião em relação às atitudes das/dos personagens? 
Porque fazemos julgamentos rápidos com base em poucas frases?

7. Se as/os personagens tivessem o género oposto, mudaria a tua 
perceção e valores em relação à sua atitude? 

1. A/o formadora/formador pode dar exemplos de como as estórias 
podem ser subjetivas e encerrar o exercício com alguns inputs para 
debriefing, tais como:

2. Nós projetamo-nos a nós próprios e aos nossos valores na nossas 
interpretação da realidade;

3. As pessoas veem o mundo de diferentes perspetivas, tem diferentes 
valores e chegam a conclusões diferentes com a mesma informação;

4. Quando nos envolvemos com pessoas de diferentes culturas 
deveremos estar conscientes que todas as suas ações, valores 
e atitudes não são necessariamente definidas pela sua cultura. 
Pessoas com o mesmo background pensam e julgam de formas 
diferentes, tem valores morais diferentes e formas diferentes de 
ver a realidade;

5. O nosso julgamento e valores morais estão diretamente rela-
cionados com as nossa representações de género.   

Possíveis adaptações
Podem ser adaptadas diferentes estórias, questões para reflexão e 
inputs para debriefing.

Referências
Adaptado do Programa de Competências Sociais do Ministério da Edu-
cação de Portugal, 1995.

Anexos
Estórias em Inglês & Português 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2.4. Café Debate Internacional sobre Participação de Jovens Mulheres

Objetivos
• Envolver as/os participantes internacionais e a comunidade num deba-

te aberto sobre a participação política das mulheres a nível mundial; 
• Refletir e discutir os desafios e as oportunidades atuais para a parti-

cipação política de jovens mulheres em diferentes países;
• Permitir às/aos participantes e à comunidade uma maior cons-

ciência sobre mulheres com menos oportunidades ou em condi-
ções mais vulneráveis;

• Refletir sobre mudanças de atitudes individuais e de grupo que pode-
rão ser promovidas para a igualdade de género;

• Proporcionar uma experiência às/aos participantes internacionais de 
partilha, envolvimento e consciencialização de um grupo externo.

Conceitos Chave
Debate; Café do Mundo; Género; Interculturalidade; Comunidade; Visibili-
dade; Desafios e Oportunidades; Menos Oportunidades; Mudar o Mundo.

Duração
2 horas e  30 minutos

Materiais/Equipamentos
• Computador e projetor 
• Sistema de Som (de preferência portátil)
• Menus de instruções em cada mesa
• Artigos sobre questões de género (recortados de jornais, revistas 

ou outros)
• Toalhas de Mesa de Papel grandes ou flipcharts 
• Post-its e marcadores 

Descrição
• Implementar a atividade num local amplo, convidativo e inspirador;
• Promover a atividade com antecedência e convidar a população 

local a participar;
• Iniciar a atividade em plenário com a apresentação às/aos partici-

pantes e comunidade o projeto/contexto na qual decorre a atividade; 
•  Apresentar os objetivos da atividade e as suas instruções. Utilizar o 

projetor para apresentar os Menus que estão em cada mesa e que 
irão orientar o café debate;  
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Menu de instruções
• Inputs sobre como conduzir e agir durante o café para permitir 

um debate com significado;
• Apresentação das 3 rondas de  debate  e das diferentes questões 

orientadoras:
1.  Entrada: “O que  vês/sentes da participação de jovens mulheres, no 

mundo atualmente?”
2. Prato Principal “ Quem são as mulheres que participam menos, têm 

menos poder de decisão, na tua comunidade?”
3. Sobremesa: “O que deve acontecer na sociedade para garantir o 

acesso pleno de jovens mulheres à participação política? Que mu-
danças dependem de ti e das pessoas que te rodeiam?” 

• As/os participantes serão distribuídos aleatoriamente pelas mesas 
do café para 5/6 pessoas cada;

• Cada ronda terá a duração de 30 minutos. Entre as rondas haverá 2 
minutos de música para que as/os participantes possam mudar de 
mesa e familiarizar-se com a discussão da sua nova mesa;

• Cada mesa tem uma/um moderadora/moderador que se mantém 
nesta e que faz a ligação entre as diferentes rondas, introduzindo às/
aos participantes os resultados da ronda anterior e apoiando com as 
instruções da atividade;

• As/os participantes são convidadas/os a escrever nas toalhas de mesa 
de papel e/ou flipcharts as suas reflexões, questões e conclusões; 

• Durante a Entrada as/os participantes terão acesso a artigos atuais de 
jornais e revistas relacionados com a participação de mulheres para 
que se inicie o debate;

• Durante o Prato Principal, as/os participantes são convidados para 
em silencio identificarem quem (na sua perspetiva e realidades) são 
as mulheres com menos acesso à participação e posteriormente a 
debater a questão dentro do grupo;

• Servir algumas bebidas e snacks  a cada mesa durante a 2 ronda - 
Prato Principal;  

• A ultima ronda, a Sobremesa deverá ser focada em iniciativas realis-
tas e positiva que cada participante pode levar a cabo e na responsa-
bilidade de cada uma/um para a mudança em igualdade de género; 

• Para finalizar, todos os grupos são convidados a regressar à sala de 
plenário para expor os seus resultados e para partilhar o que senti-
ram ao longo da atividade, utilizando um breve exercício de avaliação.
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Possíveis adaptações
• Iniciar a atividade convidando as/os participantes internacionais para 

criarem um apresentação inspiradora que partilhe um exemplo real 
de participação das mulheres nos seus países;

• O café debate pode ser exclusivo para participantes do projeto, ou 
podem ser convidados grupos específicos da comunidade, tais como 
jovens ou um grupo com quem se trabalhe diretamente;

• Utiliza outros inputs para apoiar a discussão em vez dos artigos.

Referências
Adaptado da metodologia do World Café, disponível em www.theworld-
cafe.com

Anexos
Menus de instruções para as mesas bilingues Português/Inglês1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.3. Atividades para a participação jovem 

5.3.1. Dá um passo em Género

Objetivos
• Aumentar a consciência de desigualdades de oportunidades;
• Permitir as/aos participantes colocar-se no lugar, e promover empa-

tia, com mulheres em situações de vulnerabilidade; 
• Refletir e discutir sobre os desafios que diferentes mulheres, pelo 

mundo, enfrentam para participar ativamente e pelo exercício dos 
seus direitos;

• Refletir sobre como as pessoas têm interpretações subjetivas  sobre 
as condições dos outros, de acordo com as suas proprias represen-
tações sociais.. 

Conceitos Chave
Direitos Humanos; Desigualdades; Oportunidades; Participação; Aces-
so a Direitos; Mulheres em situações de vulnerabilidade.

Duração
1 hora

Materiais/Equipamentos
• Lista de Frases
• Maquina Fotográfica (Para tirar uma foto do quadro final do grupo) 

Descrição
• A/O formadora/formador cria um ambiente calmo e convida as/os 

participantes a colocarem-se no lugar de uma jovem mulher do seu 
país. Pode ser uma mulher que conheçam, que trabalhem com, que 
tenham ouvido falar.... Serão as/os participantes a decidir que mulher 
querem interpretar mas não podem revelar qualquer detalhe sobre a 
sua personagem aos outros;

• Dar às/aos participantes 3-5 minutos para que possam definir e 
entrar no seu papel. Para apoiar a criação da sua personagem, a/o 
formadora/formador vai colocando perguntas, tais como: qual a tua 
idade(deve ser jovem), onde vives, em que condições, quem são os 
teus pais, como é o teu dia a dia, com quem te relacionas socialmen-
te, quais são as tuas aspirações na vida, entre outras. Criar pausas 
entre as perguntas para dar tempo às/aos participantes a refletirem 
e interiorizarem as respostas.

• De seguida, a/o formadora/formador pede às/aos participantes para 
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que se mantenham em silêncio e que formem uma linha, lado a lado 
(como uma linha de partida);

•  A/o formadora/formador informa que irá ler uma lista de situações 
ou eventos. Cada vez que a sua resposta for “sim” devem dar um 
passo em frente. Caso contrário devem manter-se onde estão;

• A/o formadora/formador lê as situações à vez, fazendo uma pausa entre 
cada questão para que as/os participantes possam ter tempo para dar 
um passo em frente e verificarem em que posição ficam em relação às/
aos outras/os; 

• Lista de Frases:
1.  Tu nunca enfrentas-te qualquer dificuldade financeira séria.
2. Tu sentes que as tuas competências são apreciadas e respeitadas 

pela sociedade em que vives.
3. Sabes onde pedir apoio jurídico se precisares.
4. As outras pessoas consultam-te sobre diferentes assuntos.
5. Sentes que a tua opinião em questões sociais e políticas são ouvi-

das e tidas em conta.
6. Nunca te sentiste discriminada/o com base nas tuas origem ou 

das tuas condições. 
7.  Tens proteção social e médica adequada às tuas necessidades. 
8. Podes votar em eleições autárquicas, legislativas ou presidenciais.
9. Podes participar num seminário ou formação internacional no estrangeiro.

10. Podes convidar amigos do sexo masculino para jantar na tua casa.
11. Sentes que podes estudar e seguir a carreira profissional que escolhes-te.
12. Tu não tens medo de ser assediada/o ou atacada/o nas ruas. 

• Após a ultima frase, a/o formadora/formador tira uma fotografia da 
posição final das/os participantes. Depois dá-lhes alguns minutos 
para sair da/o personagem antes do debriefing  em plenário; 

• Questões para o debriefing:
1. O que aconteceu e como te sentes em relação à atividade? Nesta fase as/os 

participantes podem revelar alguns detalhes sobre a/o personagem; 
2. Foi fácil ou difícil representar os diferentes papéis? 
3. Explica em que te baseaste para construir os detalhes da vida da/o 

personagem. Foi através de experiências pessoais ou de outras fontes de 
informação (noticias, livros, piadas?)

4. Com as/os participantes se sentiram ao dar, ou não dar um passo em frente?
5. Para aquelas/es que avançaram mais frequentemente, em que momento 

se começaram a aperceber que outras/os não estavam a avançar tão 
rapidamente? Como te sentiste em relação a isso?

6. Alguém sentiu que em determinados momentos os seus direitos humanos 
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básicos não estavam a ser respeitados, ou que não tinham acesso a estes? 
Que direitos humanos estavam em jogo para estas/es jovens? O exercício 
reflete a sociedade de alguma forma?

7.  Acreditas que terias dado passo diferentes se a/o personagem fosse uma/
um adulta/o madura/o em vez de uma/um jovem? O que teria mudado?  

8. Acreditas que terias dado passo diferentes se a/o personagem fosse um 
homem em vez de uma mulher?  O que teria mudado?  

9. De que forma padrões culturais facilitam ou dificultam o acesso de jovens 
mulheres aos seus direitos? 

Possíveis adaptações
• Criar antecipadamente cartões com diferentes personagens e pedir 

às/aos participantes que aleatoriamente escolham um. Dar 3-5 
minutos para interiorização e construção da personagem e realizar o 
resto do exercicio conforme descrito acima;

•  Usar um pedaço comprido de fita muito fina ou fita de papel que se 
parta com facilidade. Quando as/os participantes estão alinhados no 
inicio, percorra a linha e cada uma/um agarra a fita, de forma a que 
estejam todos “unidos” por esta. Quando chegar o momento de dar 
um passo em frente as(os participantes serão confrontados com o 
dilema de não avançar ou avançar e quebrar a ligação.

Referências
Adaptado do exercicio “Dá um passo em frente” do Compass - “Manual 
de Educação para os Direitos Humanos com Jovens” 1

1 - www.coe.int/en/web/compass/timelines
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5.3.2. Parque Jovem de Género 

Objetivos
• Permitir uma atividade experiencial relacionada com cooperação e 

acesso a processos de tomada de decisão;
• Debater e aprender sobre diferentes modeles de participação jovem;
• - Refletir e debater sobre a participação de jovens mulheres nas 

organizações e realidades das/os participantes.

Conceitos Chave
Género; Participação Jovem; Modelos de Participação; Tomada de 
Decisão; Cooperação. 

Duração
2 horas

Materiais/Equipamentos
• 5 caixas com o mesmo material: Cartolinas, cola, papel colorido, copos 

de plástico, corda, fita cola, lápis de cor, marcadores, balões, bocados 
de madeira, areia ou gravilha, entre outros (pode ser adaptado);

• Vendas para os olhos;
• Folhas de instruções para cada grupo. 

Descrição
• As/os participantes são divididas/os em 5 pequenos grupos interculturais;
•  A/o formadora/formador apresenta a atividade dizendo que cada 

grupo representa uma organização que tem como objetivo construir 
um parque do género com instruções especificas que serão entre-
gues juntamente com uma caixa de materiais para apoiar a constru-
ção. Para além disso cada grupo: 
1. deve encontrar um espaço tranquilo para trabalhar no seu parque 

sem interferência de outras/os;
2. chegar a acordo sobre quem irá representar as/os adultas/os, os 

rapazes e as raparigas (todos os grupos têm o mesmo numero de 
adultas/adultos, raparigas e rapazes, exeptuando do grupo 5, que 
só terá 1 adulta/adulto);

3. têm de ler com atenção as instruções. Nestas instruções iram en-
contrar as atitudes e comportamentos que devem ter ao longo da 
construção. Reforçar que o exercício é uma representação e como 
tal as instruções devem ser seguidas de forma exata;

4. têm uma hora para completar a tarefa e voltar para o plenário com 
o seu modelo do Parque Jovem de Género. 
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• As/Os participantes não devem ser avisados que as instruções são 
diferentes entre para cada um dos grupos, e que as atitudes e com-
portamentos descritos representam diferentes níveis de participa-
ção (baseado na Escada da Participação Jovem de Roger Hart’s): 
Grupo 1 “Manipulação” -  as/os jovens devem estar vendadas/os 
durante toda a atividade e construir uma vedação para o parque
Grupo 2  “Tokenismo” - as/os jovens devem estar vendadas/os 
durante toda a atividade
Grupo 3  “Atribuído mas informado” - as/os jovens devem estar 
vendadas/os durante toda a atividade
Grupo 4 “Iniciado pelas/os adultas/os, as decisões são tomadas 
em conjunto”
Grupo 5  “Iniciado e dirigido pelas/os jovens, onde as/os adultas/os 
têm somente um papel de apoio”

• A/o  formadora/formador distribui as vendas aos grupos 1,2 e 3 e certi-
fica-se que todos os grupos estão a seguir as instruções ao pormenor;

•  Após terminado o tempo, os grupos devem criar uma exibição do 
seus Modelos do Parque Jovem de Género, e observar em silêncio os 
resultados durante alguns minutos;

• Questões para debriefing:
1. Como se sentiram durante os diferentes momentos do exercício e 

porquê? Como se sentem agora? (recolher opiniões das/os jovens e 
das/os adultas/os)

2. O que aconteceu, passo-a-passo em cada grupo?
3. Qual foi o objetivo/papel das/os adultas/os? As/os jovens sabiam 

completamente desse papel?
4. Foi pedida opinião às/aos jovens?
5. Quem dirigiu/tomou decisões em relação à construção do parque?
6. A ideia partiu de quem, das/os adultas/os ou das/os jovens?
7. O que representa cada uma das situações relativamente à participação? 
8. Acreditam que o efeito do tipo de participação é visível no resulta-

do final (Modelos de Parque Jovem do Género)?
9. Quais os paralelismo que podem ser feitos com a realidade da 

participação de jovens mulheres nas vossas realidades locais? E 
dentro das vossas organizações? 
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• Encerrar o exercício com a apresentação de alguns modelos de 
participação jovem1 

Possíveis adaptações
As instruções podem ser adaptadas para cada grupo, bem como as 
questões para debriefing;

Referências
Adaptado de Parque de Diversões 2

Anexos
Instruções para os grupos 3

1 - www.nonformality.org/wp-content/uploads/2012/11/Participation_Models_20121118.pdf
2 - wwww.patherways.ecos.pt)
3 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.3.3. A Escada da Participação de Roger Hart

Objetivos
• Introduzir o modelo de participação jovem de Roger Hart; 
• Permitir às/aos participantes compreender o significado dos diferen-

tes graus da participação jovem;     
• Refletir e debater sobre participação significativa de jovens mulheres 

a nível organizacional e local.  

Conceitos Chave
Participação Jovem; Modelos; Manipulação; Tomada de Decisão Partilhada.

Duração
45 minutos 

Materiais/Equipamentos
• Flipchart com o modelo de partição jovem de Roger Hart
• Flipcharts e marcadores 

Descrição
• As/os formadoras/formadores devem conhecer aprofundadamente os 

conceito base da Escada de Roger Hart e prepararem-se cuidadosa-
mente antes de facilitar a atividade;

• Juntar o grupo num plenário em formato U;- Realizar um input sobre 
o Modelo de Roger Hart, com explicação dos diferentes degraus de 
participação a começar pela base, que na realidade se refere à não 
participação, até ao degrau mais alto onde são as/os jovens que dão 
inicio à atividade e partilham as decisões com adultos;

• Permitia às/aos participantes discutir brevemente no plenário o con-
ceito da participação jovem significativa em processos de tomada de 
decisão e como em muitas situações as/os jovens são manipuladas/
os por outras/os;

• Criar pequenos grupos nacionais para refletir sobre duas questões 
chave. Os resultados da reflexão devem ser recolhidos em flipchart 
para serem apresentados em plenário; 

• Questões para reflexão:
1. Em que degrau os degraus da escada se encontram as jovens mulheres 

com quem vocês trabalham nas vossas comunidades/organizações?
2. O que seria necessário para que as jovens mulheres com quem vocês 

trabalham subam para níveis superiores de participação nas vossas 
comunidades/organizações? 
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• Após a discussão nos grupos nacionais todas/os as/os participantes 
regressam ao plenário para partilhar os resultados.

Referências
Modelo da Escada de Participação Jovem, Roger Hart, 1992 

Anexos
Modelo da Escada de Participação Jovem, Roger Hart, 1992 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.3.4. Modelo para a Participação CLARA Jovem

Objetivos
• Introduzir o Modelo para a participação CLARA Jovem; 
• Permitir às/aos participantes compreender o enquadramento para o 

sucesso da participação jovem;     
• Realizar um diagnóstico às organizações sobre forças e desafios 

relacionados com a participação de jovens mulheres.

Conceitos Chave
Participação Jovem; Modelos; Forças e Desafios; Diagnóstico de organizações.

Duração
45 minutos 

Materiais/Equipamentos
• Folhas com o Modelo para a Participação CLARA Jovem  e perguntas 
• Marcadores 

Descrição
• As/os formadoras/formadores devem conhecer aprofundadamente o 

Modelo para a Participação CLARA Jovem  e prepararem-se cuidado-
samente antes de facilitar a atividade;

• Juntar o grupo num plenário em formato U;
• Realizar um input  sobre o Modelo  para a participação CLARA jovem, 

começando por explicar que este modelo pode ser utilizado como 
ferramenta de diagnóstico e/ou monitorização para organizações, au-
toridades publicas e outros stakeholders, para identificação de forças 
e desafios relacionados com a sua estratégia interna de participação; 

• Introduzir cada parte do modelo e apresentar exemplos práticos que 
possam facultar uma maior compreensão por parte das/dos participan-
tes de cada um;
  
Capaz de – isto é, têm os recurso e conhecimento para participar;
Ligada/o  a – isto é, sentem uma ligação que reforça a participação;
Aberta/o a – isto é, têm a oportunidade para participar;
Requerida/o – isto é, são mobilizadas/os por estruturas oficiais ou 
grupos de voluntárias/os;
Atendida/o – isto é, têm evidências que os seus pontos de vista 
foram considerados. 
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• Dividir as/os participante em pequenos grupos por organizações e, 
convida-las/los a realizar um diagnóstico CLARA sobre a estratégia 
para a promoção da participação de jovens mulheres nas tomadas de 
decisão, dentro das suas organizações. 

• Distribuir um handout  a cada grupo composto pelas seguintes questões: 

• Como organização:
1. Capaz - Quais são os recursos(em termos de competências, conheci-

mentos, flexibilidade, métodos,...) que tenho para facilitar a participação 
de jovens mulheres?

2. Ligada/o - Qual os laços e sentido de bem estar/pertença têm as jovens 
mulheres em relação à vossa organização?

3. Aberta/o - Que condições e oportunidades (em termos de espaços, trans-
portes, conciliação entre familiar e vida profissional,...) estão disponíveis 
para assegurar a participação de jovens mulheres?

4. Asked m- How do you support the participation of young women in terms 
of motivation? Are they invited to take part in decision making?

5. Requerida/o - Como apoias a participação de jovens mulheres 
em termos de motivação? Elas são convidadas a tomar parte nas 
tomadas de decisão?

6. Atendida/o  - As jovens mulheres acreditam que a sua participação faz 
diferença na organização? Qual é o impacto da sua participação? 

• O que é necessário para a tua organização ter uma estratégia interna 
para a participação de jovens mulheres mais CLARA? 

Referências
Modelo para a Participação Jovem CLARA

Anexos
Handout “Sou um organização CLARA?” 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.4. Atividades para formadoras/es 

5.4.1. Super Formadora/Formador

Objetivos
• Compreender as diferentes dimensões das competências de uma/um 

formadora/formador; 
• Identificar conhecimentos, atitudes e habilidades especificas para 

o trabalho como formadora/formador sobre o tema da participação 
política de jovens mulheres;

• Clarificar e discutir conceitos chave tais como competências, apren-
dizagem ao longo da vida e trabalho em equipa;

• - Identificar as competências pessoais já adquiridas e aquelas que 
necessitam de ser desenvolvidas/adquiridas.

Conceitos Chave
Formadora/formador; Competências; Conhecimento; Habilidades; Atitudes.

Duração
1 hora e 30 minutos

Materiais/Equipamentos
• Flipchart com o modelo Super Formadora/formador
• Folhas, marcadores e post-its(3 cores diferentes) 

Descrição
• Reunir o grupo em plenário com as cadeiras dispostas em U;
• Começar por introduzir o conceito de competência, como um conjun-

to complexo de conhecimentos, habilidades, capacidades, atitudes e 
crenças que nos permitem ser eficientes em diferentes contextos;

• - Desenhar num flipchart uma pessoa grande - uma/um super for-
madora/formador -  e ilustrar no seu corpo as competências neces-
sárias para ser uma/um formadora/formador, educadora/educador, 
multiplicadora/multiplicador de acordo com 3 dimensões: 
1. Cabeça | Saber | Conhecimento
2. Mãos | Fazer | Capacidades e Habilidades
3. Coração | Ser | Crenças e Atitudes

• Clarificar e discutir, brevemente, os conceitos com as/os participan-
tes, apresentando exemplos específicos das 3 dimensões;

• De seguida, dividir as/os participantes em pequenos grupos e 
convida-las/los a desenhar a/o sua/seu Super Formadora/formador, 
numa escala mais reduzida;
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• Entregar a cada grupo uma folha para o desenho, marcadores e pos-
t-its de 3 cores diferentes. Pedir para listarem exemplos de compe-
tências especificas necessárias para ser uma/um super formadora/
formador sobre o tema da participação política de jovens mulheres. 
Cada cor dos post-its representa as competências relacionadas com 
a cabeça, as mãos e o coração;

• Reunir novamente em plenário, e convidar cada grupo, no seu ritmo 
a apresentar o seu desenho e post-its ao grupo. Durante a apre-
sentação, os post its serão recolhidos e colocados no flipchart com 
a/o super formadora/formador (de acordo com a sua cor e parte do 
corpo). Os grupos seguintes deverão somente completar a imagem 
com post-its que ainda não tenham sido mencionados;

• Após a conclusão das apresentações, encerra esta parte da ativida-
de com um debriefing;  

• Questões para debriefing:
1. Como podemos adquirir estas competências?
2. É possível a uma só pessoa reunir todas estas competências? 
3. - Existe, no teu país um pré-requisitos a nível nacional para ser forma-

dora/formador? Para ser formadora/formador sobre direitos humanos? 
Para ser formadora/formador sobre direitos das mulheres? 

• Encerrar o debriefing através do reforço do conceito da aprendizagem 
ao longo da vida e da ideia do trabalho dentro de equipas com compe-
tências diversificadas e complementares;

• Convidar as/os participantes a observarem os post-its colocados na/no 
Super Formadora/Formador e identificar as competências que acredi-
tam já possuir e aquelas eque gostriasm de melhorar ou desenvolver;

Possíveis adaptações
• Prosseguir a atividade com um questionário de auto avaliação de 

competência, pedindo que as/os participantes apresentem exemplos 
concretos de como podem adquirir essas competências. 
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5.4.2. O Ciclo de aprendizagem experiencial

Objetivos
• Refletir sobre o conceito de aprendizagem enquanto processo dinâmico 

e circular que envolve diferentes etapas;
• Compreender e discutir sobre as etapas e princípios do ciclo de 

aprendizagem experiencial; 
• Compreender, o nosso e o das/os outras/os, progresso de aprendizagem 

como um processo dinâmico e continuo.

Conceitos Chave
Formadora/Formador; Aprendizagem; Conceptualizar; Aplicar; Experienciar; 
Refletir; Reportar

Duração
1 hora e 30 minutos

Materiais/Equipamentos
• Conjuntos iguais de post-its grandes com as 5 componentes do ciclo 

de aprendizagem;
• Flipcharts, post-its e marcadores;
• Opcional: computador, projetor, colunas e o vídeo “How do to an 

origami heart” e papel colorido. 

Descrição
• Reunir o grupo num plenário em formato U;
• Dar inicio à atividade, com um pequeno exercício que poderá repre-

sentar uma experiência de aprendizagem para as/os participantes, 
tal como fazer um “coração origami”. Distribuir pelas/os participantes 
papel colorido, projetar o tutorial em vídeo (podem ser encontrados 
vários online1 e lançar o desafio para fazerem um seguindo as instru-
ções do vídeo;

• Após todas/os as/os participantes terminarem o seu “coração origa-
mi”, perguntar como foi o processo, se estão felizes com o resultado e 
se conseguem fazer um novo sem o vídeo;

• Recordar os conceitos de competência (como um conjunto com-
plexo de conhecimentos, habilidades & capacidades e de crenças 
&atitudes) que resulta de diversas experiências de aprendizagem, e 
de educação não formal (respeitar como é denominada e reconheci-
da em cada pais) que utiliza metodologias experienciais e dinâmicas 
para apoiar resultados de aprendizagem específicos;

1 - you can find several on line - https://www.youtube.com/watch?v=7-sFsBGntag 
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1. Introduzir sucintamente e aleatoriamente as 5 etapas do processo de 
aprendizagem, interligando-as com o exercício do “coração origami”:

2. Conceptualizar
3. Aplicar
4. Experienciar
5. Refletir 
6. Reportar 

• Criar pequenos grupos interculturais e convidar a que criem o seu próprio 
“Ciclo de Aprendizagem experiencial”, ordenando as diferentes etapas 
através de um exemplo de um experiência pessoal de aprendizagem. En-
tregar a cada grupo um flipchart, marcadores, post-its e um conjunto de 
post-its grandes com as 5 componentes do processo de aprendizagem; 

• Após a conclusão da tarefa, reunir o grupo novamente em plenário 
e pedir para que cada grupo, à vez e no seu ritmo, apresente o seu 
flipchart a todas/os;

• Aproveita a oportunidade para dar feedback e explicar aprofunda-
damente cada uma das 5 etapas do processo de aprendizagem, que 
todas são fundamentais, e que o processo de aprendizagem pode 
iniciar-se em qualquer uma delas - é circular. Algumas pessoas 
poderão refletir mais antes de fazer, enquanto outras irão experien-
ciar primeiro, e outras ainda primeiro irão conceptualizar e só depois 
aplicar na prática (exemplo dos cientistas com experiências)... 
 
Conceptualizar - desenvolver uma ideia, integrando conceitos e 
discutindo padrões anteriores; 
Aplicar - Planear como colocar a aprendizagem em prática, criando ações 
para o beneficio da comunidade;
Experienciar - Passando pelo evento, recebendo estímulos, viven-
ciando a atividade;
 Refletir - Discutir a experiência e apoiar a compreensão do que acon-
teceu, como nos sentimos e como a experiência se relaciona, de forma 
mais ampla, com o mundo;
Reportar - Rever os resultados da experiência de aprendizagem, identifi-
car a aprendizagem adquirida e/ou apresentar os resultados a outras/os   

• Encerrar a atividade com a criação de paralelismos com o processo de 
aprendizagem das jovens mulheres com quem as/os participantes tra-
balham e pelo reforço do conceito de aprendizagem ao longo da vida e da 
nossa responsabilidade pessoal pelo nosso processo de aprendizagem; 

Referências
Adaptado de David Kolb ”Experiential Learning: experience as a source 
of learning and development”, 1984
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5.4.3. Questionário Pré-Enviado sobre Competências da/do 
Formadora/Formador

Objetivos
• Identificar as principais competências necessárias a uma/

um formadora/formador sobre o tema participação política de 
jovens mulheres;

• Identificar, reconhecer e monitorizar os conhecimentos, habili-
dade e atitudes adquiridas;

• Refletir e avaliar as áreas que devem ser desenvolvidas enquanto 
formadora/formador.

Conceitos Chave
Formadora/Formador; Auto Avaliação; Competências; Forças e Necessida-
des; Desenvolvimento; Reconhecimento; Monitorização de aprendizagem.

Duração
2 horas

Materiais/Equipamentos
• Pré-Questionário  para cada uma/um das/dos participantes
• Questionário Pré-Enviado para cada uma/um das/dos participantes
• Canetas ou Lápis 

Descrição

Nota
• O Questionário Pré-Enviado, é uma ferramenta, para ser aplicada 

em atividades com intervalos temporais. Por exemplo no projeto 
PatHERways, o pré questionário foi preenchido durante o 1º Semi-
nário Internacional, em Março de 2017; o questionário pré-enviado 
foi preenchido durante a Formação de Formadoras/Formadores em 
Outubro de 2017 e, novamente por uma ultima vez  no Seminário Final 
em Março de 2018. Chama-se de Pré-Enviado pois as/os participan-
tes preenchem-no (pelo menos) antes e depois de uma Formação 
de Formadoras/formadores. Antes de pedir às/aos participantes 
para preencher o questionário, é importante que, a noção do que 
são competências, esteja completamente clara para elas/eles, caso 
contrários as resposta poderão ser tendenciosas.  
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Pré-Questionário (1ª Atividade)
• Iniciar o exercício com uma pergunta provocatória, que conduza as/

os participantes a refletir sobre a importância de avaliar as suas pró-
prias competências enquanto formadoras/es, por exemplo “Porque 
precisamos de saber, aquilo que sabemos?”;

• Após algumas respostas, a/o formadora/formador explica que 
para ser formadora/formador, educadora/educador ou multiplica-
dora/multiplicador em participação política de jovens mulheres, é 
fundamental estar consciente, não só das principais competências 
necessárias para tal, como também estar consciente das compe-
tências que temos e aquelas que temos de desenvolver. Para além 
disso, somos as/os principais responsáveis  pelo nosso processo de 
aprendizagem e uma auto avaliação irá apoiar a compreensão e o 
reconhecimento dessas mesmas competências; 

• Entregar a cada participante um pré-questionário e, ainda em plená-
rio, ler todos os pontos do mesmo;

• Explicar que cada ponto do questionário representa as competências 
ou conceitos que se esperam  desenvolver e/ou adquirir ao longo do 
projeto. Em cada uma destes pontos, as/os participantes devem 
indicar o seu nível de confiança/conhecimento/confortabilidade com 
a competência indicada/conceitos;

• Para além disso, em cada ponto, a/o participante deve descrever ou 
dar exemplos práticos de como tem a certeza de possuir (ou não) a 
respetiva competência.

• Individualmente, e com tempo suficiente para refletir, cada partici-
pante preenche o seu questionário. As/os outras/os participantes 
podem dar apoio ou feedback, se necessário, mas esta é uma tarefa 
sobretudo individual;   

• - Para concluir o exercício, motivar as/os participantes a envolve-
rem-se em atividade ou experiências que permitam desenvolver as 
competências com as quais se sentiram menos confortáveis/fami-
liarizados/confiantes. Informar também que durante a atividade se-
guinte (após algum tempo) irão rever o questionário para que possam 
verificar o seu progresso. 

• Competências/ conceitos abordados no questionário:
1.  Relação com o conceito de Participação Política de Jovens;
2.  Relação com o conceito de Género;
3.  Confiança para discutir e promover a Participação Política de Jovens 

junto de jovens, jovens mulheres e outros com quem trabalhem;
4.  Confiança para discutir e promover a Questões de Género junto de 

jovens, jovens mulheres e outros com quem trabalhem;
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5. Mente aberta e tolerância para com outras culturas e opiniões;
6.  Capacidade para compreender e discutir, na generalidade, o conceito de  

Direitos Humanos/Direitos das Mulheres, e os seus princípios e valores;
7.  Capacidade para lidar com gestão de conflitos;
8.  Capacidade para compreender e discutir assuntos relevantes e 

desafiantes relacionados com Género;
9.  Capacidade para compreender e discutir, na generalidade, o conceito 

de  Ciclo de aprendizagem Experiencial  e os seus princípios e valores;
10. Capacidade para utilizar métodos e ferramentas da Educação Não 

Formal, na generalidade;
11. Confiança para planear uma sessão de formação sobre Participa-

ção Política de Jovens Mulheres;
12. Confiança para facilitar uma sessão de formação sobre Participa-

ção Política de Jovens Mulheres
13. Confiança para facilitar exercícios de debriefing com um grupo 

de participantes; 
14. Confiança para trabalhar em equipa com outras/os formado-

ras/es, educadoras/es e/ou multiplicadoras/es;
15. Capacidade para colocar em prática a nível local competências, 

experiências e conhecimentos adquiridas/os;

Questionário Pré-Enviado (2ª Atividade)
• No final da segunda atividade de formação, relembra-se as/os par-

ticipantes sobre o Pré-Questionário e, encoraja-se a que preencham 
novamente uma avaliação similar, para verificarem o seu progresso 
e compararem o ponto em que estão relativamente às competências 
(conhecimento, habilidades e atitudes) necessárias para trabalhar 
como formadora/formador, educadora/educador ou multiplicadora/
multiplicador em participação política de jovens mulheres;

• No questionário pré-enviado, cada ponto está dividido em “antes” e “agora”: 
1.  O “Antes” indica o conhecimento, habilidade e atitudes que a/o 

participante considerava ter antes do projeto/1ªatividade.
2.  O “Agora” indica o conhecimento, habilidade e atitudes que a/o 

participante considera ter depois do projeto/2ªatividade. 
• Acontece, frequentemente, durante o segundo questionário as/os 

participantes colocarem pontuações mais baixas em determinados 
pontos, do que no seu primeiro questionário, embora tenham estado 
envolvidas/os em atividades para fortalecer as competências. Isto 
pode acontecer porque, ao longo de diferentes atividades, as/os par-
ticipantes desenvolvem uma maior compreensão das competências 
e conceitos, ficando consequentemente mais conscientes das suas 
próprias limitações e necessidades de melhoramento.
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• O questionário pré-enviado poderá ser aplicado uma terceira vez no 
final do projeto, ou até mesmo alguns meses depois da conclusão 
deste, para verificar os resultados alcançados;

• Convidar as/os participantes a rever o questionário no futuro as vezes 
que quiserem e para continuar a envolver-se em atividades e expe-
riências que possam alargar as competências e conceitos, com as/os 
quais estão menos confortáveis/familiarizadas/confiantes.

Possíveis adaptações
• Outros pontos poderão ser incluídos no questionário se forem signifi-

cativos para o projeto/atividade;
• Dependendo do nível de compreensão e experiência das/os parti-

cipantes, a/o formadora/formador poderá recolher os pré-ques-
tionários durante a  1ªatividade para dar feedback e assegurar que 
as/os participantes realmente compreenderam as competências 
ou conceitos listados, e que estão conscientes em como provar que 
sabem aquilo que sabem. 

Anexos
Pré Questionários EN & PT
Questionários Pré-Enviados EN & PT
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5.4.4.  Oficina Intercultural Temática sobre Género 

Objetivos
• Providenciar tempo, recurso e espaço para criar, facilitar e avaliar uma sessão 

relacionada com participação de jovens mulheres; 
• Envolver as/os participantes numa experiência prática para de agirem enquanto 

formadoras/es e implementarem uma pequena oficina;
• Colocar em prática os diversos conceitos, princípios e valores relacionados com 

a aprendizagem experiencial e a Educação Não Formal;
• Desenvolver aprofundadamente assuntos dentro de género, especialmente 

relacionados com quadros comuns de trabalho e, necessidades comunitárias 
de uma perspetiva multicultural;  

• Clarificar conceitos-chave tais como facilitação, debriefing, feedback e 
avaliação.

Conceitos Chave
Formadora/Formador; Equipa; Plano de Sessão; Desenvolvimento de Oficina; Pre-
paração; Facilitação; Feedback.

Duração
1º dia- 6 horas para preparação
2º dia - 1 hora de sessão+15 minutos para feedback 
3º dia - 1 hora e 30 minutos para avaliação e debriefing

Materiais/Equipamentos
• 1 Cópias do handout “ Diretrizes para Oficina” para cada equipa
• 2 Cópias do modelo “Plano de sessão” para cada equipa (ou versão digital)
• Materiais necessários para a implementação de cada Oficina 

Descrição

Preparação - 1ºdia
• Reunir o grupo em plenário disposto em U;
• Começar por dizer às/aos participantes que estas/es devem se juntar em equi-

pas interculturais para criar e implementar uma pequena oficina sobre um tema 
de género;

• Motivar as equipas para que trabalhem sobre um tema que tenha interesse para 
todas/os, enquadrado no seu trabalho e nas necessidades da sua comunidade, 
para que posteriormente o possam aplicar nas suas organizações;

• As equipas terão um dia completo para definir o tem, discutir a estratégia, fazer o 
plano de sessão, reunir os materiais e praticar. Formadoras/es mais experientes 
estarão disponíveis para apoiar no que for necessário e rever o plano de sessão 
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final. Material pedagógico diverso estará disponivel para as equipas utilizarem;
• As oficinas devem ter a duração de 1 hora e serão implementadas no dia se-

guinte. O horário, de cada oficina, será acordado previamente e deve ser rigido 
para permitir às equipas participar nas sessões umas das outras. Consoante o 
numero de oficinas, poderá ter de decorrer em paralelo alguma oficina, mas deve 
ser assegurado que todas têm o número necessário de participantes;

• Cada equipa recebe a)um modelo do plano de sessão, para as/os guiar em pelos 
tópicos que devem ser tidos em consideração e incluídos na preparação de uma 
atividade de formação (este pode ser adaptado consoante as suas necessidade, 
podendo também ser facultada uma versão digital do mesmo); b) e o Handout 
“Diretrizes para a oficina”, que explica ao pormenor todos os tópicos incluídos no 
plano de sessão, e também, algumas linhas de orientação,  dicas e conselhos para 
a preparação, trabalho em equipa e implementação da sessão. 

• Tópicos do Plano de Sessão:
1.  Título
2.  Date/Hora/Local
3.  Quem e o Quê
4.  Enquadramento da Sessão
5.  Perfil das/dos participantes
6.  Objetivo Geral e Objetivos específicos
7.  Descrição passo-a-passo
8.  Materiais/ Equipamentos/ Logísticas 
9.  Referências

10.  Anexos
11. Outcomes da aprendizagem (a ser preenchido após a implementação da sessão)
12. Avaliação & Propostas para o futuro (a ser preenchido após a implementação 

da sessão)

Implementação & Feedback – 2º dia
• As equipas devem chegar ao espaço da formação antecipadamente para prepa-

rar todos os materiais e/ou equipamentos necessários;
• Cada equipa, mediante o horário pré estabeleciso, realizará a sua oficina por 1 hora; 
• No final de cada oficina, todas/os as/os outras/os participantes terão aproximadamen-

te 15 minutos para darem o seu feedback sobre a sessão. As/os formadoras/es (que 
aqui são participantes também) devem também contribuir com o seu feedback mas 
somente após todas/os as/os outros, para não influenciar o grupo e para sumarizar as 
propostas de melhoria; 

• Explicar o que é esperado do feedback, de acordo com o seguinte quadro: 

1. Dar Receber
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2. Para melhorar 
3. É voluntário
4. Apoiar
5. Escuta ativa
6. Sem julgamento
7. Não estejas na defensiva
8. Especifico / Explicito
9. Aprecia

10. Construtivo 
11. Aprende
12. Eu, enquanto formadora/formador teria
13. Utiliza o feedback como entenderes 

• Após cada oficina, as/os participantes ajudam na reorganização da sala para a 
equipa seguinte;

Avaliação & Debriefing – 3º dia 

• As/os participantes são agrupados nas suas equipas e convidados a partilhar e 
refletir enquanto equipa no processo, resultados e feedback da sua oficina;

• Entregar, a cada equipa, um segundo “plano de sessão”, e pedir para que façam 
um plano de sessão final de acordo com o feedback, a reflexão, sugestões e 
propostas de adaptação;

• Após a sua reflexão e auto avaliação, cada equipa deverá identificar 2 pontos 
chave de ou resultados de aprendizagem, para partilhar com o resto do grupo 
em plenário; 

• Por fim, e para encerrar a atividade, as/os participantes devem criar uma esta-
tua humana enquanto equipa que simbolize o seu processo.

• Reunir todas as equipas em plenário para partilha dos pontos chave, das está-
tuas e recolher os planos de sessão atualizados.

• Encerrar a atividade com o reforço do conceito da aprendizagem ao longo da vida 
e da nossa responsabilidade pelo nosso próprio processo de aprendizagem.

Referências
Manual “Facilitators in Non Formal Education” do Conselho da Europa 1

Anexos
Handout “Diretrizes para Oficina” 
Modelo “Plano de Sessão” 2

1 - https://rm.coe.int/16807023d1
2 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.5. Oficinas Temáticas Interculturais

5.5.1. Homens versus Patriarcado

Objetivos
• Refletir sobre o papel dos homens contra o empoderamento das mulheres;
• Compreender e refletir sobre diferentes situações de discriminação 

ou preconceito contra as mulheres;
• Permitir às/aos participantes encontrar soluções criativas contra os 

modelos patriarcais do quotidiano;
• Encorajar jovens homens a agir com maior consciência para a promo-

ção da igualdade de género.

Conceitos Chave
Homens; Patriarcado;Igualdade de Género;Empoderamento de Mulheres;  
Encenação; Quotidiano

Duração
1 hora

Materiais/Equipamentos
• Flipchart e marcadores;
• Opcional: Se disponível, providenciar guarda-roupa, cadeira e mesas 

que os grupos poderão integrar nas suas encenações. 

Descrição
• Reunir o grupo em plenário disposto em U;
• Introduzir a atividade através da explicação do seu contexto e 

objetivos, e informando as/os participantes que terão de criar uma 
encenação, seguindo um guião que lhes será facultado;

• Dividir o grupo em pequenos grupos, de 4 a 5 pessoas e entregar a 
cada grupo um guião. Os grupos devem ser heterogéneos e ter pelo 
menos um homem (jovem).

• Cada guião, descreve uma situação onde uma mulher enfrenta algum 
tipo de discriminação ou repressão de género, e na qual um homem 
jovem tem de “salvar o dia”. Isto significa que ele tem de reagir e agir 
para apoiar o empoderamento da mulher que enfrenta a situação;

•  Cada grupo tem cerca de 20 minutos para discutir o guião que lhe 
foi entregue, criar uma possível solução/resultado para a situação 
descrita e ensaiar a apresentação final para o grupo;

• A formadora/formador estará disponível para apoiar os grupos 
durante a discussão e para clarificar o que for necessário, sem 
interferir nas soluções do grupo;
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• A performance deverá ter cerca de 2 minutos, todas/os devem estar de 
acordo e participar na mesma.O grupo é livre de aprofundar a estória ou 
de criar novas/os personagens;

• Após terminar o tempo dado, a/o formadora/formador reúne o grupo em 
plenário para a apresentação das performances.

• No final de cada apresentação, a/o formadora/formador pede ao grupo 
para partilhar o seu processo de tomada de decisão e sentimentos 
relativos à situação e performance. A/o formadora/formador convida 
também o restante grupo - o “público” - a dar um pequeno feedback ou 
colocar questões ao grupo que apresentou;

• A/o formadora/formador tira notas num flipchart sobre palavras chave, 
conceitos, citações que sublinhem os principais desafios e estratégias 
levadas a cabo pelo homem jovem para contribuir para o empoderamen-
to das mulheres da estória; 

• Depois de todas as performances, a/o formadora/formador utiliza as 
notas no flipchart para resumir o que foi discutido, desde estratégias 
e desafios utilizadas ou identificados pelos grupos. Deve também 
trazer para o grupo novas questões para reflexão, tais como:
1. As estratégias encontradas foram sobretudo reativas com os 

outros homens da estória, ou com a mulher?
2. Acreditas que o homem jovem poderá ter reações/atitudes semelhantes 

na vida real? 
3. De que forma, a participação ativa de homens jovens, é importante 

para a promoção da igualdade de género? 

Possíveis adaptações
• Introduzir a atividade com algoque leve as/os participantes a refletir 

sobre o tópico, por exemplo um pequeno video, um artigo de jornal ou 
um brainstorming  sobre heróis para a igualdade de género;

• Criar outros guiões relacionados com a tua realidade local ou grupo 
alvo;

Anexos
Modelos de estórias para a encenação1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.5.2.  Silêncio que fala 

Objetivos
• Compreender e refletir sobre os desafios que as mulheres de zonas 

rurais, enfrentam em cada país;
• Permitir às/aos participantes o debate sobre soluções para o empo-

deramento das mulheres de zonas rurais;
• Encorajar as/os jovens a envolverem-se em atividades e projetos 

que melhorem zonas rurais.

Conceitos Chave
Peça de Teatro; Zonas Rurais; Debate; Empoderamento de Mulheres; Soluções. 

Duração
1 hora

Materiais/Equipamentos
• Flipchart e marcadores

Descrição
• A primeira parte da atividade consiste numa peça de teatro muda, onde as 

atrizes e os atores representam o trabalho diário das mulheres, nas zonas 
rurais mais isoladas de Cabo Verde. A peça deve apresentar vários itens, 
equipamentos e guarda roupa tradicionais, mas sem qualquer palavra;  

• As/os participantes são convidadas/os a entrar e sentar-se na sala da peça, 
mas sem receberem qualquer outra informação do que vai acontecer;

• As atrizes e os atores dão inicio à peça, sem qualquer aviso, de forma 
a criar um ambiente misterioso;

• Após a conclusão da peça, a/o formadora/formador entra em cena e 
pergunta às/aos participantes o que aprenderam e sentiram durante 
a peça e, se conseguem reconhecer algumas ligações, entre a peça e 
os contextos/realidades que conhecem;

• Após este momento de reflexão em plenário, a/o formadora/formador 
introduz os objetivos da atividade e clarifica alguns detalhes relevantes 
da peça. As atrizes e os atores são convidados a juntarem-se ao debate; 

• Após este momento, as/os participantes são divididos por grupos 
internacionais e, durante 15 minutos, refletir e discutir sobre qual a 
relação (similaridades vs diferenças) entre as mulheres das zonas 
rurais de Cabo Verde e as mulheres que enfrentam a mesma situação 
nos seus países de origem;

• Um flipchart e marcadores são distribuídos pelos grupos para reco-
lha de resultados finais da reflexão e discussão;
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• De seguida, todos os grupos regressam ao plenário e partilham bre-
vemente os seus resultados;

• Após as apresentações a/o formadora/formador resume o que foi 
discutido e, levanta um conjunto de perguntas para a reflexão coletiva:
1. O que diferem as condições de jovens mulheres e mulheres mais 

velhas, que vivem em zonas rurais? 
2. De que forma a participação ativa de jovens, é importante para se atingir 

a igualdade de género em zonas rurais? Porquê?
3. Como pode o trabalho de juventude contribuir para encontrar 

soluções inovadoras para o empoderamento das mulheres, em 
cada país?

Possíveis adaptações
• O Teatro do Oprimido ou o Teatro Fórum são outras técnicas teatrais 

forte que, a partir da representação de uma situação real, encorajam a 
experiência entre atrizes/atores e público, através da intervenção direta 
na ação teatral. O Teatro do Oprimido, têm por objetivos a análise e com-
preensão da estrutura representada e, a procura de formas concretas 
para ações eficazes que conduzam à transformação da realidade. O seu 
principio de base é que a ação de transformar é transformadora.  O mé-
todo procura, através do dialogo, devolver à/ao oprimida/o o seu direito 
a falar e o seu direito a ser.  Ter em conta que para utilizar o Teatro do 
Oprimido é necessário ter facilitadoras/es com experiência especifica. 
Para mais informação.1 

1 - https://www.ctorio.org.br/about/method/
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5.5.3. Mulheres no Desporto

Objetivos
• Refletir e debater sobre representações sociais e preconceitos con-

tra a performance das mulheres em atividades fisicas;
• Identificar os mitos e factos, e os desafios e oportunidade para mu-

lheres relativamente ao desporto;
• Permitir às/aos participantes debater sobre soluções e propostas 

para empoderar jovens mulheres a envolverem-se e progredirem em 
atividades desportivas.

Conceitos Chave
Mulheres; Desporto; Juventude; Mitos e Factos; Desafios e Oportuni-
dades; Soluções.

Duração
1 hora

Materiais/Equipamentos
• Flipcharts, marcadores e post-its
• Computador, projetor, colunas e vídeo teaser
• Quadro Branco (opcional) 

Descrição
• Reunir o grupo em plenário com disposição em U;
• Introduzir os objetivos da oficina;
•  Iniciar a atividade com um vídeo teaser que possa estimular a 

discussão sobre o reconhecimento das mulheres no desporto. Video 
sugerido: “SOCIAL EXPERIMENT: Sports and Sexism“ 1

• Pedir às/aos participantes que partilhem a sua opinião, sentimentos, 
experiencias pre´vias relacionadas com o video e com o tópico no geral;

• De seguida, as/os participantes formam 3 grupos internacionais. A cada 
grupo são entregues marcadores e um flipchart e é pedido para mapear 
diferentes Mitos e Factos relacionados com as mulheres no desporto:

• Quando os grupos terminarem, a/o formadora/formador pede às/aos 
participantes para cada grupo apresente à vez os seus resultados. No 
quadro branco (ou noutro flipchart) a/o formadora/formador, começa 
a construir um novo mapa de Mitos e Factos, agrupando e resumindo 
todas as contribuições dos diferentes grupos;

• Após este momento, a/o formadora/formador pede às/aos participantes 

1 - https://www.youtube.com/watch?v=czAUWDNy98k;
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para regressarem aos seus grupos e, identificarem 3 oportunidades/pro-
postas/soluções, que apoiem jovens mulheres, de acordo com 3 categorias:
1.  Envolver jovens mulheres no desporto (como pode a sociedade mo-

tivar jovens mulheres para que sejam fortes e ativas fisicamente);
2.  O progresso no desporto de jovens mulheres (como pode a socieda-

de encorajar jovens mulheres  a investir em carreiras desportivas/
criar oportunidades para o seu progresso se estas tiverem talento);

3.  O reconhecimento das jovens mulheres no desporto (como pode a 
sociedade valorizar e aumentar a visibilidade de mulheres que são 
atletas profissionais e criar condições para que estas possam viver 
da sua carreira desportiva). 

• A cada grupo é atribuída uma das categorias, e têm 20 minutos para 
completar a tarefa;

• Após o ultimo exercício, cada grupo partilha em plenário  as suas 
3 propostas e soluções, enquanto as/os restantes participantes 
podem contribuir com feedback ou comentários.

• Para encerrar a atividade, a/o formadora/formador poderá mostrar 
outro vídeo relacionado com representações e preconceitos contra 
a performance das mulheres em atividades físicas e convidar as/os 
participantes a comentar e a encontrar paralelismos entre o vídeo e 
os seus resultados. Video sugerido: “Like a Girl” 1  

1 - www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs&t=133s ;
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5.5.4. Cruzamento de Identidades e Intersectoralidade

Objetivos
• Debater e compreender que as nossas múltiplas identidade tais como o 

género, raça e muitas outras não são isoladas;
• Refletir sobre cada pessoa representa diferentes interseções de identidades; 
• Experienciar como o acesso aos direitos é influenciado pelas nossas  

múltiplas identidades e, pela interseção entre elas.

Conceitos Chave
Múltiplas Identidades; Intersectoralidade; Género; Juventude; Raça; 
Orientação Sexual; Discriminação.

Duração
1 hora 

Materiais/Equipamentos
• Fita cola de papel
• 4 Cartões de identidade
• Computador, Projetor, colunas e Vídeo teaser 

Descrição
• Reúne o grupo em plenário disposto em U;
• Introduz brevemente que a oficina é sobre identidade múltiplas e o 

acesso aos direitos humanos, não aprofundes os objetivos;
• Pede a uma/um voluntária/o de entre as/os participantes, que divida 

as/os restantes em quatro grupos; 
• - Distribui a cada grupo um cartão de identidade. Os cartões dizem: 

1. “És uma mulher”;
2.  “Tens 15 anos de idade”;
3.  “És uma afro descendente preta”;
4.  “És homossexual”;
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• Cada grupo deve manter a sua identidade me segredo,  ao mesmo 
tempo são convidadas/os a criar uma estátua de grupo que represente 
um carro, ou um outro veiculo ,que possa ser movida como um todo;

• A/O voluntária/o ficará no meio da sala de formação, no ponto de 
interseção de uma cruz feita no chão da sala. A cruz pode ser feita 
com fita cola de papel. Cada grupo(veiculo) ficará nas pontas de cada 
uma das linhas da cruz;

• A/o formadora/formador faz um conjunto de perguntas em voz alta, 
para que todas/os possam ouvir. De acordo com o seu cartão de 
identidade, caso a resposta seja NÃO, devem colocar o seu veiculo 
em marcha na direção da/do voluntária/o, chocando com ela/ele. É 
importante garantir que as/os participantes chocam com a/o volun-
tário, mas ter em atenção para que o choque não seja prejudicial. O 
grupo pode também simular o som de um carro a acelerar e de cho-
que, de forma a gerar estímulos auditivos e um experiência mais viva; 

• Questões para os grupos:
1. Podes comprar uma casa?
2. Podes casar com quem amas?
3.  Tens as mesmas responsabilidades em casa que a/o tua/teu parceira/o?
4. Podes ficar até tarde nas ruas sem te preocupares?
5. Se tiveres as competências certas, podes subir na carreira em 

igualdade com as/os outras/os? 
6. Podes votar?
7. Podes namorar com quem quiseres sem sentires preconceitos 

por parte das/os outras/os?
8. Podes alugar uma casa sem problemas? 
9. Podes doar sangue com as mesmas condições de outras/os?

10. É fácil conciliar a tua vida profissional e familiar?
11. Sentes liberdade e segurança para ires a um bar sozinha?
12. Confias na policia e sentes-te segura quando estão por perto?
13. Podes usar as roupas com as quais te sentes bem?
14.  Existem vários heróis populares que se relacionam com a tua imagem?
15. As tuas opiniões são seriamente consideradas?

• 2 ou 3 participantes podem ter a oportunidade de trocar de posição 
com a/o voluntária/o no centro para ter também essa experiências;

• Durante o exercício irá certamente acontecer, que a/o voluntária/o 
receberá choques em simultâneo de diferentes lados, gerando assim 
um situação ainda mias conflituosa;

• Depois do exercício, a/o formadora/formador  pede a todas/os 
que regressem aos seus lugares, e apresenta detalhadamente os 
objetivos da oficina, pede às/aos participantes que partilhem as suas 
identidades e dá inicio ao debriefing  perguntando aos grupos e às/
aos voluntárias/os  do centro, como se sentiram ao longo do exercício 
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e o que este cruzamento pode representar na vida real;
• Apresentar um vídeo pode enriquecer a discussão sobre identidades 

e intersectoralidade. Vídeo sugerido: “The urgency of intersectionality 
by Kimberlee Crenshaw’s” 1 

• Enquadramento do Debriefing:
1. Pedir às/aos participantes para partilhar sentimentos, opiniões, 

experiências anteriores relacionadas com o vídeo e o tópico no geral. 
Reforçar que não podemos olhar para identidades, como a raça ou o 
género isoladamente, elas estão interligadas e interconectadas. 

2. ntersectoralidade significa que do encontro entre diferentes identi-
dade, tais como uma jovem mulher preta homossexual, nasce uma 
nova identidade que não é a soma de todas as identidades mas uma 
categoria especifica em si;  

3. Envolver as/os participantes na reflexão sobre como é frequente que 
o discurso feminista seja feito geralmente com base em experiência 
de mulheres brancas, e que o discurso ati-racista se baseia em ex-
periências de homem pretos, deixando assim de fora e no desconhe-
cimento as experiências de mulheres  pretas;

4. Embora, por vezes as pessoas que sofreram múltiplas formas de discri-
minação, utilizarem a sua opressão como motivação para se levantar, 
subverter e superar ( Oprah Winfrey é um exemplo clássico), a maior 
parte das mulheres que experimentam formas múltiplas de discrimina-
ção levam uma vida enfrentando dificuldades, barreiras para aceder a 
serviços e de vulnerabilidade emocional.

Possíveis adaptações
• Outra opção, é a/o voluntário sentar-se numa cadeira no centro da sala 

(a/o participante pode sentar-se com as pernas para a parte traseira 
da cadeira para ser mais seguro). A cada perna da cadeira será atada 
um corda, sendo que cada grupo segura a outra ponta de cada uma das 
cordas, para que estas façam uma cruz. A/o formadora/formador faz 
um conjunto de perguntas em voz alta, para que todas/os possam ouvir. 
De acordo com o seu cartão de identidade, caso a resposta seja NÃO, 
devem puxar um bocado a corda.

• Os cartões de identidade podem ter categorias diferentes, de acordo 
com o tópico da atividade. Cada grupo pode também receber duas iden-
tidades e interpretar a sua interseção.

Referências
Vídeo “The urgency of intersectionality by Kimberlee Crenshaw’s” 2

1 - www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o;
2 - www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o;
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5.6. Construir Recomendações para a Participação Política de 
Jovens Mulheres

5.6.1. Escrever uma Proposta Política  

Objetivos
• Fomentar a participação política de formadoras/es, educadoras/es e 

lideres juvenis na promoção da participação política de jovens mulheres;  
• Refletir sobre os diversos outputs  que surgem num processo de 

aprendizagem estruturado e aplicá-los numa proposta política;
• Desenvolver competências para o debate e a criação coletiva de propos-

tas políticas a serem enviadas a decisoras/es e outras/os stakeholders.

Conceitos Chave
Recomendações; Propostas Políticas; Debater; Aplicar; Construção Coletiva.

Duração
1hora e 30 minutos

Materiais/Equipamentos
• Post-its, cartões coloridos e marcadores. 

Descrição
• Nota: Escrever propostas políticas não deve ser uma atividade 

isolada mas uma reflexão e aplicação finais dos outputs que surgem 
num processo de aprendizagem estruturado, sobre um tema. No 
caso do projeto PatHERways, as/os participantes foram envolvidos, 
desde o inicio do projeto e durante o 1º seminário internacional, em 
Faro-Portugal e a Formação de Formadoras/es em Assomads-Cabo 
Verde, em diferentes atividades para aumentar a sua consciência, 
competências e argumentos sobre o tópico da participação política 
de jovens mulheres. E apesar das/os participantes estarem, desde o 
inicio do projeto, conscientes da sua responsabilidade para criar re-
comendações políticas, esta atividade só decorreu na ultima sessão 
da formação de formadoras/es em Cabo Verde.

• Reunir o grupo em plenário disposto em U
• Dar inicio à atividade recordando os diferentes momentos do projeto 

e, convidar as/os participantes a, aleatoriamente, partilhar os seus 
principais resultados de aprendizagem, novos conhecimentos ou 
conclusões sobre a participação política de jovens mulheres;

• Dar a cada participante 3 post-its e pedir-lhe, que individualmente, 
escrevam 3 ideias/propostas/conclusões finais, sobre o que tem 
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de acontecer nas suas comunidades para apoiar a mudança para a 
participação política de jovens mulheres;

• De seguida, dividir o grupo em pequenos grupos interculturais de 3 
participantes e convidá-las/los a partilhar entre si os seus post-its. 
Devem debater e selecionar de entre os 9 post-its, os 3 que melhor 
refletem as suas ideias, necessidades e conclusões enquanto grupo;

• Convidar os grupos a reunirem-se outra vez, e agrupar dois a dois 
os grupos anteriores para ficar com grupos de 6 participantes. Este 
novo grupo deve novamente partilhar os seus 6 post-its, discutir a 
sua importância, prioridade e possíveis resultados e por fim escrever 
3 propostas políticas vindas do grupo;

• As propostas dos grupos devem ser redigidas, num papel colorido e 
de acordo com as seguintes questões “O quê?”, “Quem?” e “Como?”. 
As/os participantes devem estar conscientes que as propostas têm 
por objetivo ser enviadas a decisoras/es e outras/os stakeholders, 
tanto a nível internacional como a nível nacional em cada um dos 
seus países;

• Depois de todos os grupos terminarem a tarefa, reúnem-se nova-
mente em plenário e, à vez, apresentam as suas 3 propostas finais 
num flipchart a todo o grupo;

• As/os outras/os participantes devem ser convidados a dar feedback, 
se concordam ou não com a recomendação ou contribuir para melho-
rar as propostas;

• - Se for relevante, dar a cada grupo 10 minutos extra para que pos-
sam integrar numa proposta política final o feedback dado pelas/os 
restantes participantes.

Possíveis adaptações
•  Nas orientações para a escrita das propostas podem ser acrescen-

tadas as perguntas “Onde?” e “Quando?”, para ser mais especifica, 
especialmente se estas propostas forem endereçadas a nível local; 

• Após a apresentação de cada um dos grupos das suas 3 propostas, 
fazer uma votação anónima. Dar informação às/aos participantes 
sobre o voto ser no que é mais relevante para a sua comunidade, nas 
prioridades, na proposta mais realista, entre outras. 

• Convidar as/os participantes a discutirem, no regresso a casa, nas 
suas equipas, públicos alvo ou rede de parceiros as propostas e dar 
feedback à equipa de coordenação.
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5.6.2. Recomendações Transnacionais para a Participação
Política de Jovens Mulheres 

Objetivos
• Permitir um reflexão profunda e um feedback final sobre um conjunto 

de recomendações políticas a serem endereçadas a decisoras/es e 
outras/os stakeholders; 

• Desenvolver competências de debate e criação coletiva de propostas 
e recomendações políticas; 

• Criar recomendações políticas para a participação política de jovens 
mulheres, através de uma perspetiva transnacional e multicultural.

Conceitos Chave
Recomendações; Propostas Políticas; Debater; Construção  Coletiva; 
Transnacional.

Duração
2 horas

Materiais/Equipamentos
• Metades de flipcharts com as propostas políticas iniciais.
• Post-its rosa e verde de diferentes tamanhos, metade de flip-

charts e marcadores.
• Colunas de som e música calma. 

Descrição
• Nota: Esta atividade é uma continuação da atividade 6.1 – “Escrever 

uma proposta Política” e no caso do PatHERways foi implementada 
durante o Seminário Internacional Final, em Cascais - Portugal

• Reunir o grupo em plenário disposto em U;
• Dar inicio à atividade informando as/os participantes que esta 

atividade é para fazer uma revisão final às propostas políticas que 
emergiram durante o projeto, e para escrever a versão final que 
poderá ser posteriormente endereçada às/aos decisoras/es e outras/
os stakeholders, em todo o mundo;

• Colocar mesas espalhadas e espaçadas entre elas pela sala, e 
colocar nelas as metades dos flipcharts com as propostas iniciais 
escritas. Distribuir também por cada mesa os post-its rosas e verde 
de diferentes tamanhos e marcadores;

• Pedir às/aos participantes para, aleatoriamente e em silencio, verem 
cada proposta e escreverem nos post-its rosa “Não concordo/
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Precisa de ser alterada” e no post-it verde “Quero reforçar/Precisa 
de ser adicionada” e deixá-los junto às respetivas propostas. As/os 
participantes podem percorrer as diferentes propostas as vezes que 
entenderem e comentar os post-its das/os outras/os participantes;

• - Criar um ambiente calmo enquanto as/os participantes se encon-
tram a dar feedback em silêncio, através da reprodução de música 
calma e relaxante;

• After all participants are satisfied and felt they went through the 
proposals as they would like to, invite them to join in groups close to 
the proposals they would like to work with the most. The trainer might 
need to propose a different arrangement to make sure all proposals 
have a group of participants that can work on them;

• Depois das/dos participantes se encontrarem satisfeitas/os e sentirem 
que já percorreram as proposta como gostariam, convidar a juntarem-
-se em grupos junto das propostas que mais gostariam de trabalhar. A/o 
formadora/formador poderá ter que propor alguma reorganização para 
garantir que todas as propostas tem o grupo mínimo de participantes 
para poderem ser trabalhadas;

• Depois de criados os grupos, a/o formadora/formador convida cada 
grupo a ler todos os post-its de feedback e a tentar integrar-los numa 
recomendação final, que possa ser inclusiva a todas as outras opiniões 
e ideias. Distribuir uma nova metade de flipchart a cada grupo para 
escrever essa recomendação final;

• Após a conclusão, voltar ao plenário onde cada grupo apresenta à vez 
a Recomendação Final a todo o grupo e explica como foi o processo de 
integração do feedback, quais os principais desafios e se houve algo 
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que não conseguiram integrar e porquê;
• Permitir ao grupo entrar em conversação, tendo em atenção a gestão do 

tempo, apra que todas as recomendações possam ser reconhecidas por 
todas/os as/os participantes através de uma abordagem consensual;

• - Se for necessário trabalhar mais aprofundadamente em alguma(s) 
da(s) recomendação(ões), deve encontrar-se outro momento durante 
o programa e um grupo de participantes com interesse e competên-
cias para o fazer. Em caso de não se chegar a consenso sobre uma 
ideia especifica, a respetiva proposta deve ser retirada. As Recomen-
dações Finais devem regressar sempre a todo o grupo;

• Quando as Recomendações Finais estiverem finalizadas e acorda-
das, pede-se às/aos participantes que se agrupem por grupos na-
cionais e listem as/os decisoras/es e outras/os stakeholders a quem 
gostariam de as endereçar. Convidá-las/los também a assumirem a 
responsabilidade de disseminar as Recomendações e acordar num 
método de apresentação comum.

Possíveis adaptações
O voto nas recomendações/propostas prioritárias poderá também ser 
feito utilizando bolinhas autocolantes. Neste tipo de votação, as/os par-
ticipantes podem votar nas suas opções utilizando um numero limitado 
de autocolantes. Esta abordagem é uma forma de votação acumulativa1.

1 - Check more info on www.dotmocracy.org/what_is/
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5.7. Atividades de Reflexão e Avaliação

5.7.1. Grupos de Reflexão   

Objetivos
• Permitir às/aos participantes refletir individualmente e dentro dos seus gru-

pos nacionais, sobre a experiência do dia e o processo de aprendizagem;
• Permitir às/aos participantes monitorizar o seu processo de aprendizagem e 

as suas aquisições; 
• Recolher feedback das/dos participantes relativos às atividade, 

logística e outros aspetos do projeto ou do grupo;
• Contribuir para a melhoria ou adaptação do programa ou da abordagem, 

caso necessário. 

Conceitos Chave
Reflexão; Aprendizagem; Grupo; Monitorização; Avaliação Diária.

Duração
30 minutos

Materiais/Equipamentos
Handouts para grupos de reflexão (um para cada participante e outro 
para o grupo como um todo). 

Descrição
• No final de cada dia de formação, as/os participantes são convidadas/

os a juntarem-se em grupos nacionais para refletir sobre diferentes 
aspetos do dia e sobre o processo de aprendizagem;

• Explicar às/aos participantes que as atividades regulares de reflexão 
ajudam a manter o compromisso, a  aumentar a motivação e a consciên-
cia, e que acrescentam significado a toda a experiência. A reflexão é um 
lugar seguro  para a troca de ideias e pensamentos, e para, a tomada de 
consciência da nossa aprendizagem;

• Cada grupo terá uma/um moderadora/moderador, de entre as/os 
participantes, que terá a responsabilidade de facilitar a discussão e 
dar feedback à equipa do seminário/formação, sobretudo sobre coisas 
importantes a ter em consideração, a ser adaptada ou tratadas durante 
as próximas sessões. As/os moderadoras/es devem ser informados 
previamente dos objetivos e processo da reflexão;

• Em cada dia, será entregue ao grupo um handout diferente para apoiar a 
reflexão e discussão. Estes handouts  são ferramentas que ajudam as/
os participantes a envolverem-se no exercício e a dar feedback às/aos 
outras/os, mas não são o centro da reflexão;



Manual PatHERways 

117

• Diariamente, cada participante preencherá um handout que ficará para 
si. O grupo preencherá também um que deve representar o sentimento 
coletivo do grupo e que será partilhado com os outros grupos; 

• A equipa também terá o seu grupo de reflexão no mesmo período 
para avaliar o dia;

• Os handouts que têm personagens humanas, convidar as/os participan-
tes a redesenhar a cor da pele, do cabelo ou a forma corporal.

• No final de cada dia os handouts  são expostos numa das paredes da sala de 
formação, seguindo a linha temporal do programa do seminário/formação.

Possíveis adaptações
• Se a equipa tiver membros suficientes, estas/es poderão juntar-se como 

moderadoras/es dos grupos de reflexão. Desta forma a informação 
poderá ser passada e/ou obtida de uma forma mais direta;

• Consoante o nível de conforto e experiência das/dos participantes pode-
rão ser criado equipas internacionais para permitir um maior intercâm-
bio intercultural na experiência de aprendizagem;

• Utilizar só um handout para que possa ser mais notório o percurso dos 
resultados da reflexão, ao longo dos dias. Os handouts dos sorrisos ou da 
árvore podem ser os mais interessantes, caso se decida utilizar só um, 
pois podes utilizar a mesma folha durante o seminário/formação, fazendo 
um circulo para a data/dia na personagem que escolheres em cada dia.  

Anexos
Handouts Grupos de reflexão 1

1 - www.patherways.ecos.pt
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5.7.2. Antes, Durante & Após 

Objetivos
• Recolher informação do progresso feito pelas/os parceiras/os, ao longo da 

vida do projeto, sobre o trabalho para a participação de jovens mulheres;
• Identificar novas/os Stakeholders envolvidas/os, oportunidades de 

projetos e mudanças internas nas organização que aconteceram por 
influencia do projeto; 

•  Permitir às organizações parceiras tomarem consciência, e partilharem 
com outras/os, sobre os resultados e impacto do projeto no seu país.

Conceitos Chave
Antes; Durante; Após; Resultados; Impacto; Oportunidades; Avalia-
ção; Organização.

Duração
2 horas

Materiais/Equipamentos
• Flipcharts, post-its e marcadores
• Opcional: Cronologia 

Descrição
• Iniciar a atividade em plenário, recordando as várias etapas do projeto. 

Utilizar uma cronologia na parede com as diferentes atividades para 
permitir às/aos participantes recuarem ao longo da vida do projeto;  

• Convidar as/os participantes a reunirem em grupos nacionais e re-
fletirem sobre as mudanças e o impacto que o projeto trouxe às suas 
organizações em diferentes níveis, tais como envolvimento em novas 
parcerias ou redes de trabalho, desenvolvimento de novos projetos 
ou atividades, participação em eventos, novos recursos, mudanças 
internas na organização, ou outras/os considerados relevantes;

• Entregar marcadores e um flipchart a cada grupo. Pedir que dividam 
o flipchart em 3 partes, conforme o exemplo:

(Nome da Organização)
Antes   |   Durante   |   Após

• Pedir também às/aos participantes para colocarem em post-its os 
diferentes stakeholders que envolveram ao longo do projeto;

• Dar uma hora para a tarefa, para permitir aos grupos fazer uma reflexão e 
discussão profunda;
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• Após todos os grupos terem terminado, reunir todas/os em plenário para 
que cada grupo, à vez apresente o seu flipchart;

• Convidar as/os restantes participantes a darem feedback, comenta-
rem ou fazerem propostas para o futuro se houver interesse;

• Encerrar a atividade com uma pequena celebração e cumprimento 
sobre todo o trabalho árduo realizado pelas organizações parceiras.

Possíveis adaptações
Após a apresentação dos flipcharts, recolher separadamente todos os 
post-its dos stakeholders que foram envolvidos, para permitir ao grupo 
ter uma noção geral da quantidade de pessoas envolvidas e o potencial 
de disseminação do projeto..



 Cabo Verde | Timor-Leste | França | Moçambique | Perú | Portugal | Reino Unido

120

5.7.3. O Meu Caminho LEGO

Objetivos
• Permitir que as/os participantes reflitam sobre o seu processo de 

aprendizagem pessoal, os seus desafios e as suas aquisições ao 
longo do projeto;

• Permitir que as/os participantes se expressem criativa mente relati-
vamente ao impacto do projeto a nível individual; 

• Permitir que as/os participantes partilhem com outras/os o impacto 
que o projeto teve a nível pessoal.

Conceitos Chave
Avaliação; Aprendizagem; Individual; Pessoal; Impacto; Desafios; Aquisições.

Duração
1 hora 

Materiais/Equipamentos
• Vários conjuntos de peças e figuras Lego;
• Opcional: computador, projetor e fotografias das diferentes ativida-

des do projeto. 

Descrição
• Iniciar a atividade em plenário, recordando as diferentes fase do projeto 

ao mesmo tempo que se projetam fotografias das diferentes atividade do 
projeto para permitir que as/os participantes recuem ao longo do projeto;   

• Colocar uma mesa no centro da sala de formação e espalhar os 
conjuntos de peças e figuras Lego. É importante ter bastantes 
peças Lego para trabaçhara para que as/os participantes não se 
sintam limitados na sua expressão criativa; 

• Pedir às/aos participantes para, individualmente e em silência, cria-
rem uma construção Lego que represente o seu processo de apren-
dizagem e experiências ao longo do projeto. Clarificcar que as peças 
de Lego são simplemente uma forma de expressar as suas reflexões, 
não existem regras de como utilizá-las;

• Colocar música para criar um ambiente calm na sala;
• Após as/os participantes terminarem as suas construções, deve 

retirar da mesa as peças/figuras não utilizadas;  
• A/o formadora/formador pede às/aos participantes para reunir em 

plenário, disposto em U, e que partilhem as suas construções, colo-
cando-as à sua frente;

• Dar alguns minutos para observação das construções e do ambiente 
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na sala, e de seguida, convidar as/os participantes a explicarem as 
suas construções ao grupo. Perguntar aleatoriamente que gostaria 
de partilhar, visto que esta partilha deve ser voluntária:

• Encerrar a atividade com uma ronda de aplausos para cada partici-
pante e pelos resultados que alcançou , ao longo do projeto. Convida-
-las/los a circular para observar, em detalhe, as construções das/os 
outras/os participantes, deixando espaço para que possam partilhar 
em pares ou pequenos grupos.

Possíveis adaptações
Se houver tempo disponivel, pode pedir-se às/aos participantes, numa 
primeira ronda, para representarem com as peças lego um conceito, 
tal como aprendizagem. Este primeiro momento poderá ser util, não só 
para as/os participantes se familiarizarem-se com esta nova forma de 
expressão (peças Lego), como também melhorar a abordagem à  refle-
xão  da sua própria aprendizagem.

References
Adaptado da abordagem Lego Serious Play ®
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6. Considerações Finais

Este manual é resultado de uma experiência desafiante e maravilho-
sa que juntou líderes juvenis, profissionais de juventude e educado-
ras/es dos quatro cantos do mundo.   

Como sempre, no final de um intenso projeto ou jornada apresenta-
mos sentimentos contraditórios. Por um lado, sentimos que entre 
paradigmas de género e participarão jovem muito ficou por dizer, e 
mesmo se tivéssemos mais tempo para debater e partilhar, continua-
ria a ser insuficiente para abordar todas as “caixas”. Por outro lado, 
temos a certeza que contribuirmos e assistimos para a transforma-
ção pessoal e para o aumento de consciência de muitas/os que se 
juntaram ao PatHERways, e que o mundo se encontra hoje na presen-
ça de lideres mais capazes de contribuir relevantemente para uma 
mudança global na igualdade de género e no envolvimento ativo de 
jovens mulheres na sociedade.

Este Manual pretende ser um símbolo desta oportunidade de nos 
aperfeiçoar constantemente neste longo caminho de nos tornarmos 
melhores lideres e multiplicadoras/es na transformação social que 
urge no mundo. Esperamos que coloque ao serviço de todos ferra-
mentas e ideias úteis para serem utilizadas em diferentes comuni-
dades e que possam inspirar outras/os a continuar esta jornada com 
confiança, paixão e entusiasmo!

Encorajamos todas/os a nos dar feedback sobre as vossas impres-
sões e resultados ao trabalhar com este manual. Por favor entrem em 
contacto connosco.

Esperamos encontrar-vos no mundo onde queremos viver!
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