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Objectivo 
Estratégico 

Acção 
/Actividade Objectivos Gerais Datas Volume 

Horas  Recursos Custos Responsável Destinatári
os Avaliação Resultado (%) 

Promover a 
formação  

contínua dos 
colaboradores  
do Lar Juvenil 
dos Carvalhos 

Formação n.º1 
Supervisão  

• Supervisão Técnica de 
Equipas; 
 

• Promover a reflexão 
conjunta de situações 
problemáticas, numa lógica 
transversal mantendo a 
organização heterogénea 
das equipas (educativa e 
técnica) ; 

 
• Discutir casos concretos e 

estratégias de intervenção 
junto dos Jovens ; 

 
• Impulsionar o 

desenvolvimento de acções 
preventivas de redução de 
riscos no quotidiano dos 
Jovens ; 

 
• Promover uma acção mais 

consistente e intencional no 
desenvolvimento de 
projectos de vida dos jovens 
acolhidos e em articulação 
com a Família e a Escola. 

 

Início: 
Setembro201

8 
Término: 

Julho 2019 

6 horas 
semanais 

Sala de 
convívio de 
cada Grupo 

Institucional / 
Sala Mágica 

300.00 
euros 

Mensais 

Drª Elisa Veiga e 
Drº Filipe Martins 

 
Faculdade de 
Educação e 

Psicologia da 
Universidade 

Católica  

Equipa 
Técnica e 

Equipa 
Educativa 

Ficha de 
avaliação 
da sessão 

Concretizar  
90% do 

numero total 
de formações  

Formação n.º2 
 

Promoção do 
envolvimento e 
sucesso escolar 

de alunos em 
situação de 
Acolhimento  

 

• Identificar e compreender as 
fragilidades encontradas na 
dimensão escolar: domínio 
comportamental e da 
aprendizagem, fraco 
rendimento académico, 
instabilidade escolar, baixas 
aspirações educacionais; 

9 Janeiro 
2019 

2 Horas 
(18h00-
20h00) 

Transporte  15.00 
euros 

Faculdade de 
Educação e 

Psicologia da 
Universidade 

Católica 

Equipa 
Técnica 

Ficha de 
avaliação 
da sessão 
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• Reconhecer os desafios 

atuais que se colocam à 
escola, e particularmente 
aos seus profissionais 
docentes e não docentes, no 
trabalho a desenvolver junto 
dos Jovens;  

• Identificar estratégias que 
promovam o envolvimento e 
sucesso escolar dos Jovens  

Formação n.º3 
Programa  

“ Eu e os Outros”  

• Promover a reflexão em 
Grupo sobre temas do 
desenvolvimento ligados à 
Adolescência; 

 
• Desenvolver uma dinâmica 

de grupo geradora de 
crescimento pessoal e 
social; 

 
• Promover os processos de 

tomada de decisão / 
confrontação no seio do 
grupo . 

 
22 Janeiro 

2019 
 
 

 
 

6 horas 
mensais  

 
 

 
 

Transporte   
Alimentação 

Instalações da 
ARS Norte  

 

0.00 

 
Divisão de 

Comportamentos  
Aditivos e 

dependências 
(DICAD) 

e ARS Norte  
promovida pela 

Dra. Andreia 
Ribeiro  

 
 
 

Equipa 
Técnica e 

Equipa 
Educativa 

 Ficha de 
avaliação 
da sessão 

Formação n.º4 
 

Prevenção 
 dos 

Comportamentos 
Aditivos e 

Dependências 
 
 
 

• Aprofundar conhecimentos 
na área da Prevenção dos 
comportamentos de risco; 
 

• Discussão de casos com a 
supervisão das entidades 
promotoras 
(ARS/DICAD/NOP); 

 
• Incrementar a integração 

dos conhecimentos 
adquiridos na mediação a 
realizar junto das crianças, 

Acção 
desenvolvida 

desde 
Outubro de 
2018 dando 
continuidade 
no presente 

ano 
(próximas 

datas ainda a 
definir ) 

16 horas 
Mensais  

Transporte 
Alimentação 

Sala de 
reuniões do 

Centro 
Distrital do 
Porto da 

Segurança 
Social  

0.00 

Divisão de 
Comportamentos 

Aditivos e 
dependências 

(DICAD) e ARS- 
Norte e PIAC 

(Programa 
Integrado de 

apoio à 
comunidade e 

Núcleo 
Operacional de 

Prevenção (NOP) 
 

Equipa 
Técnica e 

Equipa 
Educativa 

Ficha de 
avaliação 
da sessão 
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jovens e família. 

 
Formação n.º5 

 
Outogether 

Project- 
ExpertGroup 

Meetings  
 

• Aumentar a cooperação 
nacional e transnacional no 
âmbito das políticas de 
proteção a crianças em 
acolhimento;  
 

• Desenvolver as aptidões 
necessárias para que as 
crianças e jovens possam 
viver de forma independente 
e 
autónoma – 
preferencialmente, antes da 
saída das casas de 
acolhimento; 
 

• Melhorar o apoio integrado 
prestado a crianças e jovens 
após a sua saída das casas 
de acolhimento. 
 

 
Duração de 
24 meses 

(Abril 2018 a 
Abril de 2020) 

 
 
 
 

Próxima data: 
31 de Janeiro 

de 2019 

6 horas 
mensais  

 Transporte 
E 

Instalações da 
Gaiurb 

Habitação  

0.00 

APDES de Gaia  
(Agência Piaget 

para 
desenvolvimento)  

E 
GIS - Gabinete 
de Intervenção 

em Saúde 

Equipa 
Técnica e 
Educativa  

Ficha de 
avaliação 
da sessão 

Formação n.º6 
"Aprender a 

Educar - 
Programa para 
Profissionais" 

• Promover a construção de 
respostas /estratégias que 
superem os desafios 
específicos que emergem do 
contexto de acolhimento 

 
• Aprofundar a compreensão 

das dinâmicas psicológicas 
inerentes a estes desafios. 

 
 

Datas das 
sessões por 

definir 

Cada 
sessão 
tem a 

duração 
de duas 
horas 

(18h00-
20h00) 

Transporte 
E 

Instalações da 
FEP Católica  

15.00 
euros 

Faculdade de 
Educação e 

Psicologia da 
Universidade 

Católica 

Equipa 
Técnica e 
Educativa 

Ficha de 
avaliação 
da sessão 

 
Formação nº 7 

 
Saúde Mental da 

Infância e da 
Adolescência  

 

• Identificar e avaliar problemas 
de saúde mental; 
 

• Reconhecer os sintomas que 
sugerem uma referenciação 
para os serviços de saúde 
mental e psiquiatria da infância 

Abril 2019  
Sala de 

Reuniões do 
LJC 

0.00 
Pedopsiquiatra 

Dr. Nuno Pangaio 
da Clinica  

Space 4 me  

Equipa 
Técnica e 
Educativa 

Ficha de 
avaliação 
da sessão 
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e adolescência; 
 
• Conhecer as potencialidades e 

limites da psiquiatria da 
infância e da adolescência; 

 
• Compreender os conceitos de 

Resiliência e Saúde mental 

Formação nº 8 
Capacitação para 
a inclusão social  

Co financiado 
pelo POISE  

 
• Construir e consolidar 

competências pessoais e 
sociais dos jovens acolhidos; 
 

• Promover a inserção pessoal 
e socioprofissional dos 
jovens acolhidos; 

 
• Capacitar e educar os jovens 

para uma cidadania ativa e 
responsável, que potencie 
uma  sociedade inclusiva 

Acções 
desenvolvidas 
desde Junho 

de 2018 
dando 

continuidade 
até  

 Abril de 2019 
 

40 horas 
ou  

60 horas 
 

Grupo Arco 
Iris  
e 

Refeitório 
Arco Iris 

 
Formadores do 

Projecto Check –
In 

Jovens 
Residente

s 

Ficha de 
avaliação 
da sessão 

Formação n.º 9 
 

Formação dividida 
em 4 sessões:  

 
1º“ Falta de 

Confiança nas 
Instituições “ 

 
2º“ Como sair do 

labirinto das 
noticiais falsas” 

 
3º“Como evitar o 
uso “rígido” da 

verdade…” 
 
 
 

• Orientar para as melhorias 
da prática profissional das 
equipas técnico/ educativa; 
 

• Criar mecanismos de 
comunicação interna que 
veiculem de forma eficaz, 
rápida, clara e esclarecedora 
a informação e coloque 
todos os colaboradores em 
sintonia  

 
•  Optimização e Gestão 

eficiente dos recursos 
humanos (uniformização de 
procedimentos internos e 
promover o fluxo de 
comunicação Interna  

 

1º Sessão: 
9 Abril de 

2019 pelas 
14h15m 

 
2 ª Sessão: 
28 de Junho 

de 2019 pelas 
14h15m 

 
3º Sessão: 

10 de 
Setembro de 
2019 pelas 

14h15m 
 
 
 
 

3 horas 
 

Sala de 
Reuniões do 

LJC 
0.00 

Padre Marçal 
(Director da 
Instituição) 

Equipa 
Técnica e 
Educativa 

Ficha de 
avaliação 
da sessão 
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4º“ O equilíbrio 
entre a Razão e a 

Emoção”  
E 

“ O silêncio sobre 
o insulto” 

• Promover uma boa gestão 
emocional dentro do 
ambiente de trabalho 

 

4º Sessão 
17 de 

Dezembro de 
2019 pelas 

14h15m 
 

 

Formação nº 10 
Higiene e 

Segurança no 
Trabalho  

 
 

• Eliminar causas das 
doenças profissionais ; 
 

• Reduzir os efeitos 
prejudiciais provocados pelo 
trabalho em pessoas 
doentes ou portadoras de 
defeitos físicos ; 

 
• Prevenir o agravamento de 

doenças e de lesões; 
  
• Promover a manutenção da 

saúde dos trabalhadores e 
aumento da produtividade 
por meio de controlo do 
ambiente de trabalho. 

 
15 de Outubro 

2019  
 

16 de Outubro 
2019 

8 horas 
 

 
4 horas 

Sala de 
Reuniões do 

LJC 
 Formador Bruno 

Fonseca  
Equipa 

Técnica e 
Educativa 

Ficha de 
avaliação 
da sessão 


