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1 – INTRODUÇÃO 

  

As Atividades da Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” consolidaram, em 

2011, as dinâmicas de trabalho nas áreas em que se propôs intervir, nos domínios da 

Promoção da Saúde, Educação em Sexualidade e Prevenção da Infecção VIH/SIDA e 

outras IST. 

 

No âmbito do Projeto Nacional de Educação Pelos Pares (PNEP) deu-se continuidade 

ao programa “Educação em Sexualidade e Prevenção da Infecção VIH/SIDA”, 

desenvolvido, em parceria com o Ministério da Educação e Ciência, nalgumas Escolas 

Básicas e Secundárias dos distritos de Lisboa, Porto, Coimbra e Setúbal. Os Centros de 

Aconselhamento e Orientação de Jovens (CAOJ), responsáveis pela realização do 

programa, conseguiram atingir os objectivos estratégicos a que se tinham proposto: 

 i) o aumento do número de escolas parceiras e de turmas envolvidas; ii) a formação de 

docentes, centrada nos projetos de educação sexual das escolas/agrupamentos; iii) a 

formação de assistentes operacionais de educação; iv) a sensibilização de pais e 

encarregados/as de educação; v) a valorização e qualificação do voluntariado jovem 

universitário.  

 

A FPCCSIDA continuou a privilegiar o voluntariado jovem no desenvolvimento das suas 

ações e atividades, pelo que realizou cursos de formação científica e pedagógica para 

“educadores/as de pares”, com o apoio de especialistas das áreas da Saúde, Sexologia, 

Psicologia e Educação. As equipas dos CAOJ promoveram ainda a dinamização do Teatro 

Universitário de Intervenção (TUI), assegurando a formação em técnicas de teatro-fórum.  

 

Os jovens voluntários foram envolvidos nas campanhas de solidariedade com pessoas 

infectadas e afectadas pelo VIH, como a Festa de Natal para crianças e jovens 

hospitalizados e suas famílias, bem como em campanhas de angariação de fundos e de 

valorização social do trabalho da FPCCSIDA. 

 

Para além da intervenção formal do PNEP, nas turmas das escolas, foi prestado apoio a 

outros Projetos de Educação para a Saúde, Sexualidade e Prevenção do VIH/SIDA, nas 

Escolas parceiras.  

Realizaram-se, ainda, ações de curta duração sobre “Sexualidade e prevenção da 

Infecção VIH/SIDA” em escolas não abrangidas pelo PNEP. 

 

A vulnerabilidade das populações prisionais, e de jovens institucionalizados, motivou o 

desenvolvimento de projetos de promoção da saúde e prevenção de comportamentos de 

risco associados à infecção VIH/SIDA e outras IST, em Estabelecimentos Prisionais, e 

Centros Educativos tutelados pela Direção Geral de Reinserção Social. 

 

Respondendo às solicitações das instituições de Ensino Superior, a FPCCSIDA integrou e 

supervisionou a atividade de jovens, a realizarem estágio nas áreas da Psicologia do 

Desenvolvimento e Animação Socioeducativa. 

 

No campo da documentação e comunicação salienta-se o desenvolvimento de 

conteúdos para o website da Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” 
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disponível em www.fpccsida.org.pt , em que se promoveu a divulgação das atividades dos 

CAOJ e de outras relevantes no âmbito da ação da FPCCS. 

 

No domínio do Apoio Psicossocial foram disponibilizadas consultas de assistência 

psicológica, social e ético-jurídica a portadores do HIV e suas famílias, orientadas para a 

aceitação da doença, adesão à terapêutica antiretroviral e a reinserção social e laboral.. 

 

2 - ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO  

 
2.1. Cursos, Simpósios, Ações de Formação e de Prevenção 

 

 
 
 

 
A. Ações de Formação  
 

a) Formação de voluntários 
 

Formação Científica  
 
Realizaram-se duas Formações Científicas, em Fevereiro, na Universidade Lusófona e em 

Novembro, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em parceria com a 

Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Em ambas as formações, foram 

abordados diversos temas – Educação Sexual, Educação Pelos Pares, Comportamentos 

de Risco e Gravidez na Adolescência, Contracepção, VIH/SIDA e outras Infecções 

Sexualmente Transmissíveis – e contou-se com a participação de diferentes especialistas 

nestas áreas. 

 

Formação Pedagógica de Voluntários  

 
A FPCCSIDA”, na qualidade de entidade promotora, e através da equipa do CAOJ de 

Lisboa, constituída pelas professoras Celeste Santos, Gabriela Fonseca, Geraldina 

Bettencourt e pelas psicólogas Daniela Cerqueira e Vera Gonçalves, dinamizou a 

formação pedagógica dos voluntários que participam no projeto de Educação pelos Pares 

no âmbito da “Sexualidade e Prevenção do VIH/SIDA”. 

 

Os jovens universitários, com formação académica diversificada, medicina, farmácia, 

psicologia e análises clínicas, frequentaram a formação que decorreu nos dias 10 e 11 

dezembro. Esta atividade de formação permitiu completar o processo de formação dos 

voluntários, o que lhes permitirá integrar as brigadas universitárias de intervenção (BUI) e 

realizar, junto dos alunos das escolas que estabeleceram protocolos de colaboração com 

o CAOJ, as atividades do programa “Sexualidade e Prevenção do VIH/SIDA”. As BUI, 

devidamente enquadradas pelos professores do CAOJ, constituem uma mais-valia para a 

concretização e sucesso deste programa, apoiado pelo Ministério da Educação e Ciência. 

 

Durante dois dias, num total de dezasseis horas, os voluntários realizaram atividades 

práticas que demonstraram como se pode trabalhar, junto dos adolescentes, a educação 

SEDE/ CAOJ Lisboa 

http://www.fpccsida.org.pt/
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para a sexualidade. Foi gratificante o seu entusiasmo e empenho, bem como as relações 

interpessoais que começaram a construir-se. A equipa considera que os objetivos foram 

alcançados e todos os participantes foram unânimes na avaliação muito positiva que 

registaram desta formação.  

 

Avaliação Quantitativa 

 

Os formandos, anonimamente, avaliaram vários itens, representados nos gráficos abaixo 

apresentados, utilizando uma escala de classificação de 1 (mínimo) a 5 (máximo). A 

avaliação global foi apurada pela média das respostas de cada formando. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Qualitativa 

O Questionário de Avaliação propunha aos formandos que indicassem dois aspectos 

positivos, dois menos positivos da ação e, ainda, que deixassem comentários ou 

sugestões. As respostas a estes itens, de resposta aberta, foram interpretadas e 

agrupadas de acordo com os quadros abaixo: 

 

Aspetos mais positivos: 

: 

Referências Frequência 

Comunicação participativa/cooperação entre todos os intervenientes 7 

Diálogo aberto e partilha de informação/experiências 7 

À vontade e boa disposição dos formadores 4 

Pertinência dos conteúdos 6 

Desenvolvimento de competências dos formandos 3 

 

-  

Aspetos menos positivos: 

 

Referências Frequência 

Pouco tempo de formação 3 

Deficiente gestão do tempo 3 

Horários e dias da formação (fim de semana) 2 

Exploração pouco aprofundada a nível científico 4 

Condições da sala de formação  1 
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Mensagens e sugestões  

- Procurar dividir o tempo de formação em dias diferentes, que não ocupem todo o fim de 

semana. 

- Sugiro algumas ações pontuais para debater assuntos no âmbito das reflexões a fazer 

com os jovens. 

- Falar de temas como onde se podem fazer os testes, fatores psicológicos de se ser 

seropositivo/ter SIDA. 

- Algum material poderia ter sido fornecido antes da sessão. 

- Achei muito interessante e de extrema utilidade quer na aplicação nas sessões com os 

jovens quer mesmo para minha própria informação. 

 

Globalmente, verifica-se um grau de satisfação elevado, tendo também sido referido pelos 

formandos que as expectativas foram superadas. 

Os formadores consideram terem sido cumpridos os objectivos da formação, pois esta 

será complementada de forma contínua, nos momentos de preparação, planificação e 

reflexão das intervenções nas turmas das escolas onde se desenvolve o projeto de 

Educação pelos Pares. 
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B. Projetos de Prevenção 

 

1. Programa “Sexualidade e Prevenção VIH/SIDA” 

Deu-se continuidade ao desenvolvimento do Programa, em diferentes escolas do distrito 

de Lisboa, sendo as atividades dinamizadas ou por BUI ou por BEI. 

 

Intervenção das BUI – 2010/2011 

 
Escola 

 
Turma 

 
Nº alunos 

 
 

 
Prof. CAOJ 

 

 
Elementos 

BUI 

 

 
 
 
Escola EB2,3 Pedro Santarém 

 
7ºC 

26 
Geraldina 
Bettencourt 

 
2 

 
8ºC 21 

Geraldina 
Bettencourt 

 
1 

 
8ºE 26 

Geraldina 
Bettencourt 

 
1 

 
8ºC* 

27 
Geraldina 
Bettencourt 

 
3 

 
 
Escola Secundária José Gomes 
Ferreira 

 
7º 1ª 30 Gabriela Fonseca 

 
1 

 
8º5ª 24 

 
Gabriela Fonseca 

 
1 

 
Escola Secundária Marquês de 
Pombal 

 
8º A 

15 Gabriela Fonseca 

 
1 

 
Escola EB2,3 Telheiras nº2 

 
7ºC 26 

Geraldina 
Bettencourt 

 
2 

 
EB 2,3 Almeida Garrett 

 
7ºE 21 

 
Geraldina 
Bettencourt 

 
1 

Escola Secundária Passos Manuel  
7ºA 26 

Geraldina 
Bettencourt 

 
2 

Escola EB2,3 Vasco da Gama 

 
7ºA 

21 Gabriela Fonseca 
 

3 

 
7ºB 25 

Geraldina 
Bettencourt 1 

7ºC 23 
Geraldina 
Bettencourt 2 

8ºA* 
21 Gabriela Fonseca 

 
1 

8º B* 
25 

Geraldina 
Bettencourt 3 

8º C* 23 
Geraldina 
Bettencourt 1 

 
Escola Secundária Eça de Queiroz 

 
7ºA 

24 
 

Gabriela Fonseca 
 

2 

Escola Secundária Miguel Torga 8ºE 26 
Geraldina 
Bettencourt 

 
3 

Escola Secundária Amélia Rey 
Collaço 

5ºB 25 
Geraldina 
Bettencourt 

1 

7ºB 28 
Geraldina 
Bettencourt 1 
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Escola Secundária Linda-a-Velha 7º C 29 Gabriela Fonseca 1 

 
 
Escola EB2,3 S. Julião da Barra 

 
7ºB 29 Gabriela Fonseca 

 
2 

9ºA1
  24 Gabriela Fonseca 1 

Escola EB2,3 Stº. António Parede 
 

5º E 25 
Geraldina 
Bettencourt 1 

       5ºB 24 Vera Gonçalves 1 

7ºB 26 
Geraldina 
Bettencourt 

1 

Escola EB 2,3 Francisco Arruda 
 

7ºB 20 
Gabriela Fonseca 

1 

 

* Turmas de continuidade do ano letivo anterior 
 

Intervenção das BEI – 2010/2011 

 

 
Escola 

 

 
Turma  

 
Nº de BEI 

 
Sessões 

 
Turma(s) – alvo 

 
Pedro de Santarém 

 
9ºC 

 
5 

 
1 

 
7ºA 

  
9º E 

 
4 

 
1 

 
7º D 

Escola Secundária Passos 
Manuel 

 
9ºA 

 
7 

 
1 

 
7ºB 

 
Escola Secundária  Linda-
a-Velha 

 
10º E 

 
6 

 
1 

 
10ª  A 

 
Escola Secundária  José 
Gomes Ferreira 

 
10º 1ª 

 
6 

 
1 

 
7º 2ª 

 
Escola Secundária  José 
Gomes Ferreira 

 
12º 4ª 

 
6 

 
1 

 
7º 1ª 

 

Ações de formação de curta duração - “Sexualidade e Prevenção VIH/SIDA” -  

 

Estas atividades de Prevenção, cada uma com a duração de 4 sessões de 90 minutos por 

cada grupo-alvo, foram dinamizadas pelos técnicos do CAOJ, professores e psicólogas, 

com recurso a metodologias activas, jogos pedagógicos e formação interpares, tendo-se 

seguido as linhas gerais do Programa “Sexualidade e Prevenção VIH/SIDA”, com as 

adaptações adequadas à duração e ao contexto de formação. 
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Escola 
 

Alvo 
 

Docentes do CAOJ 
 

Nº de 
sessões 

EB 2,3 Sofia de Mello B. Andersen- 
Brandoa 

7ºC ; 7ºD ; 9ºE 
Gabriela Fonseca. 
Geraldina Bettencourt 

12 

EB 2,3 Telheiras nº 2 9º A; 9ºA; 9ºB 
Gabriela Fonseca 
Celeste Santos 

12 

Escola Secundária Linda a Velha 12ºA Gabriela Fonseca 
 

6 

Escola Secundária António Gedeão 
- Almada 

7ºB; 7ºD Gabriela Fonseca 8 

 

Intervenções pontuais nas escolas 

 
 

Escola 
 

Alvo 
 

Docentes do CAOJ 
 

Data 

Escola Secundária Ferreira Dias 80 Alunos do 12º Gabriela Fonseca       2 Junho 

 
EB 2,3 Patrício Prazeres 

160 Alunos 
(7º; 8º; 9º anos) 

Gabriela Fonseca 
24 e 31 Maio  

7 Junho 

EB 2,3 Alberta Meneres 80 Alunos 8º Gabriela Fonseca 1 e 8 Junho 

EB 2,3  Galopim de Carvalho 24 Alunos 8º B Gabriela Fonseca     20 de Maio 

Escola Secundária de Stª Maria do 
Olival - Tomar  

200 Alunos do 10º 
Celeste Santos , 
Daniela Cerqueira e 
Geraldina Bettencourt  

2 de Dezembro 

 

Escola Participantes Número Data 

Secundária José Gomes Ferreira 
Professore/diretores de turma 

12 8  de outubro 

Secundária Ferreira Dias  
Representantes de pais e 

encarregados de educação 
13 

12 de 

novembro 

 

2. Projecto “Livre de Riscos” 

Desenvolveu-se no Estabelecimento Prisional de Sintra, com reclusos que frequentam a 

escola na prisão. Trata-se de um projeto a 3 anos, iniciado em Setembro de 2008, com 

apoio do Programa ADIS/Sida. Teve o seu término em Agosto de 2011. 

Neste 3º ano de projeto, foram envolvidos 86 reclusos que participaram nas sessões de 

formação para Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais e 

Sensibilização/Informação sobre a problemática das IST e do VIH/SIDA.  

No âmbito do Projeto, foi dinamizado um grupo terapêutico, constituído por 10 reclusos 

infectados pelo VIH. Foram atingidos os objectivos uma vez que se fez a partilha de 

experiências associadas à vivência do VIH e dotaram-se estes reclusos de informação e 

estratégias que lhes vão permitir uma maior adaptação à doença, promovendo a adesão à 

terapêutica antiretroviral. 

Para além disso foram levadas a cabo duas ações de formação a 17 técnicos e agentes 

prisionais deste Estabelecimento Prisional.   
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3. Intervenção nos Centros Educativos 

Apesar do fim do financiamento do Programa ADIS/Sida, foi dada continuidade ao Projeto 

de Prevenção/Formação “Conhecer a Sida, Decidir pela Vida”, cujo público-alvo são 

jovens entre os 15 e os 24 anos, sob medidas tutelares educativas de internamento, em 

situação de risco social, através do qual se promove a Educação para a Saúde Afectivo – 

Sexual e se prepararam estes jovens para serem “pares educadores” nas suas 

comunidades. 

 

Desenvolveu-se com jovens a cumprir medida no Centros Educativo Padre António 

Oliveira e Centro Educativo Navarro Paiva, tutelados pela Direção Geral de Reinserção 

Social. Foram realizados 4 grupos no primeiro (28 jovens), sendo que no final das sessões 

realizou-se uma peça de Teatro, sobre os temas abordados – Sexualidade, Gravidez na 

Adolescência e Estigma – que contou com a participação de 7 dos jovens que 

frequentaram as sessões. No Centro Educativo Navarro Paiva, realizaram-se também 4 

grupos (3 grupos de rapazes e 1 grupo de raparigas), abrangendo um total de 22 jovens. 

Para além disso, estão a ser acompanhadas em psicoterapia, semanalmente, 3 jovens da 

Unidade Feminina que não dispunham deste tipo de apoio, e ao qual ao Centro Educativo 

não conseguia dar resposta. 

 

4. Projeto Sexualidades 

Projeto desenvolvido com adultos seniores inscritos na Universidade Sénior da Ajuda, com 

o objectivo de abordar temas da sexualidade, relacionamento interpessoal e informação 

sobre VIH/SIDA e outras IST. Durante o ano de 2011, foi alvo de intervenção 1 grupo, 

abrangendo cerca de 15 idosos. 

 

5. “Ações de sensibilização” 

Realização, em 29 de Novembro de 2011, na Escola EB 23 da Pontinha da acção 

“Sexualidade, Comportamentos de Risco e VIH/SIDA” para uma turma de alunos do 

9ºano. 

 

Ação de Sensibilização com o tema “Sexualidade, Comportamentos de Risco e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis”, a cerca de 50 reclusos do Estabelecimento Prisional da 

Carregueira. 
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.  

 

 
Na área da Prevenção da infecção VIH/SIDA, o CAOJ de Coimbra continuou a investir na 

Educação para a Saúde e para a Sexualidade de jovens. No domínio da Formação, para 

além do apoio aos(às) voluntários(as)do ensino superior na implementação das atividades 

de Educação pelos Pares e de outros projetos e atividades que a FPCCSIDA realizou em 

Coimbra, desenvolveu ainda ações de sensibilização para Jovens e comunidade, bem 

como sessões de formação para Professores, Técnicos e Encarregados de Educação. 

 

Os professores e voluntários do CAOJ de Coimbra, através da “Educação pelos Pares”, ao 

desenvolverem o Programa “Sexualidade e Prevenção VIH/SIDA”, incentivam os jovens a 

explorarem as dimensões biológica, psicossocial, cultural e ética da sexualidade humana. 

Estimulam-nos a colocarem dúvidas, a tomarem decisões sobre a forma de viverem 

plenamente a sua sexualidade, tendo em consideração valores pessoais, familiares e 

sociais, a informação científica a que têm acesso e a compreensão dos problemas 

associados a comportamentos de risco. 

 

Além das escolas, o CAOJ de Coimbra desenvolveu atividades no Centro Educativo dos 

Olivais, junto de jovens adolescentes institucionalizados, apoiando-os no desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais, sensibilizando-os para a prevenção da infecção 

VIH/SIDA, alertando-os para os riscos associados a alguns comportamentos e orientando-

os na tomada de decisões com vista à adoção de estilos de vida saudáveis. 

 

 

A. Ações de Formação  

 

a) Formação das Brigadas Universitárias de Intervenção (BUI) 

 

Curso de Formação Científica de Voluntários para intervenção no Projeto de Educação 

pelos Pares, da responsabilidade da FPCCSIDA, em colaboração com o Gabinete de 

Apoio ao Aluno da ESEC e realizado no Auditório da Escola Superior de Educação de 

Coimbra, no dia 29 de Abril de 2011. O Curso envolveu 91 participantes. 

 

DELEGAÇÃO/CAOJ COIMBRA 
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Formação Pedagógica de Voluntários para intervenção no Projeto Educação pelos 

Pares, da responsabilidade do CAOJ Coimbra, realizada na Escola Superior de Educação 

de Coimbra, nos dias 28 e 29 de Outubro. 

 

 

 

 

 

Equipa de formação  

 

Participantes 

Profª. Doutora Filomena Teixeira  13 voluntárias 

Mestre Fernando M. Marques  2 voluntários 

Mestre Dulce Folhas   

Mestre Sílvia Portugal   

Drª. Paula Vilaça   
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Sessões semanais de trabalho com as BUI para preparação e reflexão das atividades de 

intervenção do Projeto de Educação pelos Pares. 

 

 

 

 

 

CAOJ de Coimbra da FPCCSIDA 
CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE VOLUNTÁRIOS(AS) 

Escola Superior de Educação de Coimbra 
28 e 29 de Outubro 2011 

 
Roteiro 

 
Sexta-feira (16h30m – 22h30m) – Sala 11 
 

Atividade de apresentação  

               Avaliação de expectativas 

Concepções da sexualidade  

  - “Preconceitos e mitos associados à sexualidade” 

Orientação sexual 

  - “No país de Blowminsk”  

Infecção VIH/SIDA 

  - “Conhecer, prevenir e enfrentar”  

  - Filme sobre a infeção VIH/SIDA  

 
Sábado (08h30m – 17h30m) – Lab CN 
 

Tomada de decisões no domínio da sexualidade 

  - “Era uma vez outra Maria” 

Métodos contraceptivos 

Desenvolvimento de competências pessoais e sociais  

  - “Jogo do quadrado” 

  - “Escrever bem nas costas”  

  - “Salta pocinhas”  

Uso do preservativo 

  - “Rede de propagação” 

Infeções sexualmente transmissíveis 

Apresentação do Projeto Nacional de Educação pelos Pares  

Constituição das BUI  

Avaliação da formação 
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b) Formação de Professores 

Oficina de formação “Educação Sexual na Escola: atividades e recursos” destinada a 

Diretores de Turma do 2º e 3º CEB, do Agrupamento de Escolas Martim de Freitas, em 

Coimbra, realizada no dia 26 de Outubro de 2011. Participaram 17 docentes. 

 

Oficina de formação “Educação Sexual na Escola: atividades e recursos” destinada a 

Docentes e Diretores de Turma do 2º e 3º CEB, do Agrupamento de Escolas Rainha Santa 

Isabel, em Coimbra, realizada no dia 28 de Novembro de 2011. Participaram 15 docentes. 

 

b) Formação para Pais e Encarregados de Educação 

 

Sessão na Escola Secundária Infanta D. Maria sobre o tema “Jovens e sexualidade: o 

papel das Famílias e da Escola”, realizada no dia 14 de Março de 2011, pelas 21 horas. A 

sessão, que decorreu na Biblioteca, foi da iniciativa da APEE e contou com o apoio da 

Direção da Escola. A dinamização foi feita pela Coordenadora do CAOJ de Coimbra, 

Filomena Teixeira e pelo Mestre Fernando M. Marques. Participaram 30 Encarregados de 

Educação. 
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Sessão na Escola Martim de Freitas, Coimbra, sobre Educação Sexual na Adolescência: o 

papel da Família e da Escola", dinamizada pela Professora Doutora Filomena Teixeira e 

Mestre Fernando M. Marques do CAOJ de Coimbra, em 10 de Novembro de 2011. 

Participaram 150 Encarregados de Educação. 
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B. Projetos de Prevenção 

 

a) PNEP –  “Sexualidade e Prevenção VIH/SIDA”  

Até Junho de 2011, o Projeto de Educação pelos Pares “Sexualidade e Prevenção 

VIH/SIDA” foi desenvolvido em 17 turmas: 

 

Escola Público-alvo Elementos BUI 

Ano/Turma Nº Alunos  

EB 2,3 Martim de Freitas  
7º B 

 
23 

3 

EB 2,3 Martim de Freitas  
7º C 

 
23 

2 

EB 2,3 Martim de Freitas 
7º G 

 
21 

3 

EB 2,3 Martim de Freitas 
8º A 

 
21 

1 

EB 2,3 Martim de Freitas 
8º C 

 
27 

5 

EB 2,3 Rainha Santa Isabel 7º B 
 

27 
 
2 

EB 2,3 Rainha Santa Isabel 7º C 
 

29 
2 

EB 2,3 Poeta Manuel da Silva Gaio 7º A 
 

20 
1

(*)
 

EB 2,3 Poeta Manuel da Silva Gaio 7º B 
 

15 
2 

EB 2,3 Poeta Manuel da Silva Gaio 8º A 
 

16 
2 

EB 2,3 Poeta Manuel da Silva Gaio 8º B 
 

19 
2 

EB 2,3 Poeta Manuel da Silva Gaio 8º PCA 
 

8 
3 

EB 3/S José Falcão 7º 1 
 

28 
2 

EB 3/S José Falcão 7º2 
 

20 
3 

EB 3/S José Falcão 8º 1 
 

24 
3 

EB 3/S José Falcão 8º 2 
 

27 
4 

EB 3/S José Falcão 8º 3 
 

22 4 

 

Em 2011/12, o Projeto está a ser desenvolvido em 29 turmas: 

 

Escolas Número de turmas 

 7º ano 8º ano 9º ano 

EB 2,3 Martim de Freitas 4 3 1 

EB 2,3 Silva Gaio 2 2 2 

EB 2,3 Rainha Santa Isabel 4 1 - 

Secundária José Falcão 3 3 4 

Total 13 9 7 
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b) Participação na Rede Social do Concelho de Coimbra  

 

Projeto “VIH/SIDA - Prevenção junto da comunidade escolar” 

 

A Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” é membro da Rede Social do 

Concelho de Coimbra e tem assento no Conselho Local de Ação Social (CLAS). No 

âmbito do 1º Plano de Desenvolvimento Social 2010-2013, o CAOJ Coimbra participou 

nas reuniões de planificação e implementação do Plano de Ação 2011, dos eixos Crianças 

e Jovens e Saúde.  

Relativamente ao Eixo de intervenção Saúde, a FPCCSIDA é entidade parceira do Projeto 

”VIH/SIDA - Prevenção Junto da Comunidade Escolar” destinado a jovens a frequentar o 

9º ano de escolaridade em escolas do Concelho de Coimbra. 

A fase de implementação do projeto iniciou-se em 19 de Outubro de 2011. Foram já 

realizadas as seguintes sessões: 

 

Escolas Sessões 
realizadas 

Nº alunos(as) 
envolvidos(as) 

EB 2,3 de S. Silvestre 1 21 

EB 2,3 Inês de Castro 3 52 

Total 4 73 

 

 

I Encontro de Crianças e Jovens do Município de Coimbra 

 

No âmbito do eixo de intervenção Crianças e Jovens, a FPCCSIDA foi entidade parceira 

no projeto do I Encontro de Crianças e Jovens do Município de Coimbra que se 

concretizou no dia 3 de Maio de 2011, no Auditório da Escola Superior Agrária de 

Coimbra.  

Neste Encontro participaram 97 crianças a frequentar o 2º Ciclo do ensino básico em 7 

estabelecimentos de ensino públicos e privados do concelho de Coimbra.  

O CAOJ de Coimbra dinamizou um Workshop sobre Sexualidade/Prevenção de 

comportamentos de risco. 

 

 

c) Projeto “Prevenção da Infeção VIH/SIDA em turmas do 9º ano de escolaridade” 

 

Este projeto envolve as turmas do 9º ano de escolaridade que não estão envolvidas no 

Projeto Nacional de Educação pelos Pares nas Escolas parceiras e destina-se a promover 

a prevenção de comportamentos sexuais de risco em jovens adolescentes. Foram já 

realizadas as seguintes sessões: 

 

 

Escolas Sessões 

realizadas 

Nº alunos(as) 

envolvidos(as) 

EB 2,3 Martim de Freitas 4 102 

Total 4 102 
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d) PNEP “Em Tempo de SIDA Educar para a VIDA” no Centro Educativo dos Olivais  

 

Este Projeto destinado a jovens institucionalizados, no Centro Educativo dos Olivais, 

desenrola-se desde 2007 e visa: i) a prevenção da infecção VIH, outras IST e 

comportamentos aditivos em jovens institucionalizados no Centro Educativo dos Olivais; ii) 

a redução de riscos e minimização de danos associados à infecção por VIH, outras IST e 

adições na população de jovens institucionalizados no Centro Educativo dos Olivais; iii) 

dotar a população alvo de competências de promoção da saúde e prevenção de 

comportamentos de risco associados à infecção por VIH, outras IST e comportamentos 

aditivos; iv) Informar os jovens, através do diálogo, relativamente às formas de 

transmissão do VIH/SIDA e quais os cuidados a terem na redução de riscos de 

transmissão;  

 

“Em Tempo de SIDA Educar para a Vida” utiliza a metodologia da Educação pelos Pares: 

nas sessões de intervenção/reflexão semanais as atividades são dinamizadas por um 

grupo de voluntários depois de terem frequentado Cursos de formação Científica e 

Pedagógica da responsabilidade da Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a 

SIDA”.  

Em 2011, realizaram-se três sessões para cada turma do CEO, envolvendo 6 voluntárias.  

Sessão Tema Atividades 

1ª sessão As questões da sexualidade Jogo de apresentação “Caixa” 

Filme “A minha vida de João” 

Debate/reflexão 

2ª sessão Métodos contraceptivos Atividade quebra – gelo “Os opostos” 

Atividade didática “Descobrir 

os métodos contraceptivos” 

3ª sessão VIH/SIDA e outras IST Atividade de quebra – gelo 

Jogo didático 

 

Mapa das sessões realizadas no 2º e 3ºperíodos letivos de 2011: 

 

 

Em 16 de Dezembro de 2011, a equipa do CAOJ de Coimbra participou na Festa de Natal 

da instituição. 

 

 
Intervenção das BUI no CEO 

HORÁRIO TURMA BUI PROF. CAOJ DATAS 

 
 
 
2ª Feira 

 
11h às 12h 

B2 
Canalização 

Sara Constante 
Diana Cruz 
Jenifer Morgado 

Sílvia Portugal 2 Maio 
16 Maio 
23 Maio 

 
12h às 13h 

B3 
Marcenaria 

Diana Cruz 
Sara Constante 

Dulce Folhas 
Sílvia Portugal 

2 Maio 
16 Maio 
23 Maio 

 
 
 
4ª Feira 

 
9.30h às 10.30h 
 

B2 
Pedreiro/a 

Diana Cruz Sara 
Constante 

 

 

Dulce Folhas 

 
27 Abril 
4 Maio 
18 Maio 11h às 12h B3 

Jardinagem 
Ana Campina 
Ana Soares 
Mara Cavaleiro 



 

 

Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” 
 

 
Relatório de Atividades – 2011 

 

 

19 
Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” 

Sede: Praça António Sardinha, nº9 -1º 1700 - 028 LISBOA 

e) Projeto "Prevenção VIH/SIDA" em meio Prisional  

 

Na fase de elaboração de projetos de candidatura ao programa ADIS/SIDA, a equipa do 

CAOJ de Coimbra participou em reuniões com a Subdiretora do Estabelecimento Prisional 

de Coimbra e em contactos telefónicos com a Subdiretora do Estabelecimento Prisional 

Aveiro. Em resultado foi elaborado o projeto de parceria Prevenir a SIDA, Viver (+) Vida. 

 

f) Campanhas de sensibilização  

 

Em Tempo de SIDA Educar para a VIDA 

 

O CAOJ de Coimbra realizou várias campanhas de prevenção da infeção VIH/SIDA com 

distribuição de preservativos, algumas delas solicitadas pelas entidades envolvidas: 

- Escola Superior de Educação de Coimbra – IV Festival Entre Tunas – Maio de 2011 

- Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra – Comemorações do Dia Mundial 

da Saúde  

O CAOJ de Coimbra participou, no dia no dia 5 de Abril de 2011, nas Comemorações do 

Dia Mundial da Saúde,  na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, que este 

ano teve como tema a Educação pelos Pares.  

 

Dia dos Namorados – “Quem ama protege” 

 

O CAOJ de Coimbra assinalou o Dia dos Namorados, em Fevereiro de 2011, com 

Marcadores de Livros alertando para a necessidade de associar o amor a 

comportamentos responsáveis. 

 

Dia Mundial de Luta Contra a SIDA – 1 de Dezembro de 2011 

 

Docentes e estudantes voluntárias do Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens 

da FPCCSIDA assinalaram o Dia Mundial de Luta Contra a SIDA na Escola Superior de 

Educação de Coimbra. 

 

Notícias sobre todas estas atividades foram publicadas no site oficial da FPCCSIDA – 

www.fpccsida.org.pt 

 

g) Teatro Universitário de Intervenção 

 

Durante este ano, devido a indisponibilidade de horário das voluntárias não foi possível 

dar continuidade às atividades do TUI. 

 

h) Outras Atividades 

 

Realização de reuniões da equipa do CAOJ Coimbra com as Escolas parceiras no Projeto 

de Educação pelos Pares, para programação as atividades para o ano lectivo 2011/2012: 

- Reunião com a Diretora do Agrupamento de Escolas Martim de Freitas (22/9). 

- Reunião com a Equipa do projeto de Educação para a Saúde da Escola Secundária de 

José Falcão (9/11). 

http://www.fpccsida.org.pt/
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- Reunião com a Coordenadora da Educação para a Saúde na Escola E, B 2,3 Silva Gaio 

(16/11). 

- Reunião com a Coordenadora do Projeto de Educação pelos pares na Escola EB 2,3 

Rainha Santa Isabel e Diretores de Turma (26/9 e 6/10). 

 

Participação nas reuniões do Conselho Local de Ação Social e da Rede Social do 

Concelho de Coimbra - eixo Saúde e eixo Crianças e jovens. 

 

 

C. Organização de Cursos, Jornadas e Congressos 

 

Curso de Formação Científica de Voluntários de Intervenção no Projecto Educação 

pelos Pares 

 

A Coordenadora do CAOJ Coimbra, Filomena Teixeira, os docentes Fernando M. 

Marques, Dulce Folhas, Sílvia Portugal e Paula Vilaça integraram a Comissão 

Organizadora do Curso de Formação Científica para Voluntários de Intervenção no Projeto 

Nacional de Educação Pelos Pares, promovido pela FPCCSIDA, em parceria com a 

Escola Superior de Educação de Coimbra e realizado dia 29 de Abril de 2011, no Auditório 

da ESEC. 

 

2ª Jornadas Nacionais Ético-Jurídicas sobre Infeção VIH/SIDA “Os Profissionais de 

Saúde, os Hospitais e o VIH/SIDA” 

 

A coordenadora do CAOJ de Coimbra, Filomena Teixeira e o docente Fernando M. 

Marques integraram a Comissão Organizadora Local das 2ªs Jornadas Nacionais Ético-

Jurídicas sobre a Infecção VIH/SIDA, promovidas pela FPCCSIDA, Centro de Direito 

Biomédico, Associação Portuguesa de Bioética e Serviço de Bioética e de Ética Médica da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, realizadas dia 1 de Abril de 2011, na 

Biblioteca Almeida Garrett, no Porto. 

 

Curso de Formação Pedagógica de Voluntários do Projeto Nacional de Educação 

Pelos Pares 

 

A equipa do CAOJ de Coimbra organizou localmente mais um Curso de Formação 

Pedagógica de Voluntários(as) do Projeto de Educação Pelos Pares que se realizou nos 

dias 28 e 29 de Outubro de 2011, na Escola Superior de Educação de Coimbra.  
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A. Acções de Formação  
 
a) Formação Científica e Pedagógica das BUI  
 
Para novos Voluntários Universitários, novas BUI, realizaram-se, no ano de 2011, um 

Curso de Formação Pedagógica e um de Formação Científica, com vista a prepará-los 

para a intervenção no âmbito do Programa Nacional de Educação pelos Pares: 

 

Local Temática Data Alvo 

CAOJ Porto 
Formação pedagógica a 
Voluntários 

4 de 
Fevereiro  

9 Alunas da ESEP 

Universidade 
Lusíada 

Formação Científica a 
Voluntários das 
Universidades do Porto 

17 de 
Novembro 

Alunos de Psicologia, Educação 
Social, Direito, Enfermagem e 
outros cursos 

Universidade 
Lusíada 

Formação Pedagógica a 
Voluntários das 
Universidades do Porto 

18 de 
Novembro 

Alunos de Psicologia, Educação 
Social, Direito, Enfermagem e 
outros cursos 

 

Na Formação Pedagógica realizada no dia 4 de Fevereiro de 2011, nas instalações na 

Delegação da Região Norte da FPCCSIDA estiveram presentes 9 Voluntárias, as quais 

não tiveram possibilidade de realizar a primeira formação pedagógica em 2010. 

O Curso de Formação Científico-Pedagógica teve lugar na Universidade Lusíada. A 

formação Científica decorreu no dia 17 de novembro de 2011 entre as 9h00 e as 18h30, 

com a presença de vários palestrantes convidados: Professor Doutor Mota Miranda, Dra. 

Filomena Frazão de Aguiar, Dra. Ana Feijão Gomes, Dra. Eufémia Ribeiro, Professor 

Doutor Pais Clemente, Professor Doutor Pedro Nobre, Dra. Marlene Fonseca e o Sub- 

Chefe Fernando Rodrigues. 

Foram desenvolvidos temas da educação para a saúde, prevenção do VIH e sexualidade 

relacionados com as temáticas a abordar nas sessões de formação com os alunos do 3º 

ciclo e secundário intervencionados e com os grupos-alvo das instituições. Participaram 45 

alunos Universitários na Formação Pedagógica e 56 alunos na Formação Científica. 

A formação Pedagógica, também realizada na Universidade Lusíada esteve a cargo de 

todas as Professoras destacadas a 100% e Psicóloga, sob a coordenação da Professora 

Doutora Teresa Vilaça. Nesta formação participaram 45 alunos.  

Nesta formação houve patrocínios da Universidade Lusíada do Porto no que respeita ao 

espaço e fotocópias. A Empresa Delta ofereceu os cafés, e houve patrocínio da Merck. A 

divulgação da mesma foi efectuada inclusivamente através do Jornal de Notícias 

Matosinhos, na página Web da Universidade Lusíada, nas escolas parceiras da FPCCS 

(Delegação da Região Norte), no Agrupamento de Escuteiros nº143, nos locais que nos 

patrocinaram o evento, e através dos vários cartazes afixados nas universidades onde foi 

feita a divulgação presencial. 

DELEGAÇÃO/CAOJ PORTO 
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As Formações foram avaliadas pelos participantes, tendo sido sublinhada a qualidade, 

clareza, objectividade e pertinência das comunicações dos palestrantes convidados. 

Houve também espaço para algumas sugestões no sentido de melhorar a formação.  

 

No Curso de Formação Científico-Pedagógica, também contemplámos inscrições para 

Professores das Escolas Parceiras, tendo estado presente quatro Professoras nesta 

Formação.  

 

B. Projectos de Prevenção 

1. Educação pelos Pares – “Sexualidade e Prevenção VIH/SIDA 

 Escola Alvo CAOJ Elementos BUI 

Escola EB 2,3 da Areosa 
8ºC*, 9ºC 

PORTO 
2*;  

9ºA*, 7ºA  

Escola Secundária António Nobre 7º A*,8ºB  2*; 1 

Escola Secundária António Nobre 
10ºCT4*,10º

LH1 
 

1+ 
 

+11ºLH3 2*; 2 

EB 2,3 do Cerco - Porto 

7º B* 
 

PORTO 

2* 
 

8ª B* 
2* 
 

8ºG* 
2* 
 

E.B 2, 3 de Santiago - Custóias 
 

7º C*,8ºC 
 

PORTO 

1*; 1 

7º E* 
 

1 

8º A* 2 

9º A*  

E. B. 2, 3 Nicolau Nasoni 

7ºB* 

PORTO 

3* 

7ºD* 2* 

8ºA* 2* 

8º B* 2* 

8º C* 1* 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclo 
Manoel de Oliveira 

7ºA* 7A 

PORTO 

1*; 3 

7ºB* 7C 3*; 3 

7ºD* 7ºD 2* ;3 

8º A*; 8A  2*; 2 

8º B* 8ºB 2*; 2 

8º C* 1 

9ºA 9ºB 9ºC  

E.B. 2, 3 Valadares 

7ºA* 

PORTO 

2* 

7ºB* 2* 

8ºD* 2* 

8ºF* 2* 

E.B. 2,3 Júlio Saúl Dias ** VILA DO CONDE ** 
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Intervenção das BEI   

No ano lectivo 2010/2011, na Escola E.B. 2, 3 da Areosa, na turma do 9ºA foram 

constituídas duas BEI. A primeira participou no segundo e terceiro evento do «Café para 

Pais», sendo moderadoras da mesa respectivamente dos temas «Bullying» e «Álcool e 

drogas nos jovens». A segunda BEI dinamizou, no evento «Feira da Saúde», uma ação de 

formação dirigida a três turmas do 6º ano e a duas turmas do 7ºano, sob o formato de 

«Teatro-fórum». Fizeram, no âmbito do processo de Educação pelos Pares, uma peça 

curta e acessível aos seus pares, sobre o tema da «Prevenção da obesidade». De uma 

forma simples e oportuna foram levantando questões que, por serem abertas, suscitaram 

a intervenção do público-alvo na resolução dos problemas que enunciaram.  

 

Na escola do Cerco foi constituída uma BEI com 5 elementos, dinamizando 3 sessões: no 

Dia Mundial da luta Contra a Sida e na divulgação da Campanha de Natal. 

 

Na Escola Básica 2,3 de Santiago – Custóias foi constituída uma BEI com 9 elementos. 

Participou na comemoração do “dia do não fumador” dinamizando, no Gabinete de 

Apoio ao Aluno, o jogo “Tiro ao alvo” seguido de reflexão, para todas as turmas de 5º ano 

(6 turmas o que implicou 12 sessões, meia turma de cada vez);  

Dinamizaram ainda, na última semana de Novembro, no Gabinete de Apoio ao Aluno, 

jogos informáticos (elaborados pela BEI9ºA) para os alunos de 6º ano. 

Participaram na comemoração do dia dos afectos, com a dinamização do jogo “Bingo 

dos afectos” para todas as turmas de 5º ano depois da apresentação de um filme 

elaborado pela BEI e alusivo ao Dia dos Namorados, e apoiando a elaboração de uma tela 

com poemas sobre afectos em conjunto com as turmas de 6ºano. 

 

As atividades dinamizadas pela BEI do 9ºA contribuíram para divulgar o Gabinete de 

Apoio ao Aluno e incentivar a frequência deste, por parte dos alunos mais novos, ao longo 

deste ano lectivo. Esta BEI funcionou como um “modelo positivo” para os alunos mais 

novos indo, assim, ao encontro de uma das Metas Prioritárias do Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento (“Estimular atitudes e comportamentos dos alunos 

respeitadores das regras de convivência e promotoras da sua formação integral”). 

 

Na Escola E.B. 2,3 de Valadares, constituíram-se 8 BEI do 9º C que, durante o final do 2º 

período, levaram a cabo 6 sessões de informação sobre o VIH/Sida, a todas a turmas do 

6º ano de escolaridade (cerca de 200 alunos). Cada uma das BEI ficou responsável por 

uma ou duas turmas de 6º ano. Para essas as sessões prepararam: um PowerPoint sobre 

Sida e um conjunto de perguntas. Estas sessões foram realizadas nas aulas de Ciências 

ou de Formação Cívica, de acordo com a disponibilidade das BEI e o horário das turmas. 

O trabalho desenvolvido foi muito importante para os alunos, pois permitiu-lhes 

desenvolver e aplicar as competências e conhecimentos adquiridos com o projeto e 

transmiti-los aos colegas mais novos, que gostaram imenso das sessões.  

 

 Com *  ano lectivo 2010-2011 

Sem * setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 

Com**  trabalho logístico desenvolvido de Setembro a Dezembro de 2011 
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Na Escola EB 2,3 Manoel de Oliveira, no período de Outubro a Dezembro de 2011, o 9ºA 

constituiu 4 BEI, o 9ºB uma BEI e o 9ºC também uma BEI. Os alunos após terem três 

sessões de sensibilização para o ser BEI e sobre os temas (já tratados nos anos 

anteriores), discriminação/VIH/Sida e outras IST, iniciaram os seus trabalhos os quais 

serão apresentados às turmas 9ºC, 6ºano e 7ºano a definir. Este Projeto está a ser 

trabalhado em coordenação com o Projeto “Parlamento dos Jovens” cujo tema, este ano, 

é “Discriminação e redes sociais”. Em Dezembro de 2011 foram realizadas pelas BEI do 

9ºA e 9º B, para a comunidade, duas atividades que constam no quadro nº2 e fotos em 

anexo.  
 

Resumo da intervenção das BEI nas escolas 

 

Escola BEI 
 

TEI Sessões Turma – alvo 

E.B. 2, 3 da 
Areosa 

9º A* (2) 
9º C (1)     

 

 

Nº de 

apresentações 
1+1+1 

 

Nº de sessões 
recebidas: 9 

Participação no “Café para 
Pais” do dia 25 de Março e do 
dia 25 de Maio Encarregados 

de Educação e Educandos 
sinalizados no Gabinete do 

Aluno. 

Participação na feira da saúde 
de dia 28 Maio. 

Toda a Comunidade Educativa 

E.B. 2, 3 de 
Santiago – 

Custóias 

9º A* (1) 
 

Nº de sessões 
recebidas 5 

6ºC 

E.B. 2, 3 Manoel 
de Oliveira 

9ºA (4) 9ºB 
(1) 9ºC (1) 

 
 

1(9ºA e 9ºC) 
 

Nº de sessões 

recebidas 8; 8; 3 
Nº de 

apresentações2 

Participação na Festa: - de 
Natal para crianças filhas de 

mães seropositivas dia 3 de 
Dezembro de 2011 no Hotel 

Tiara Porto; - Quadros de Honra 

da E. B. 2,3 Manoel de Oliveira   
no dia 7 de Dezembro de 2011 

 

2. “Educação pelos Pares – contexto institucional” 

 

Com vista ao alargamento e à descentralização das ações da Luta contra a Sida, bem 

como à crescente ação da Fundação no campo da Educação para a Saúde, desenvolveu-

se um Programa de Intervenção através da Educação pelos Pares, junto de uma 

população de jovens institucionalizados. 

A população-alvo a que este Programa se destina apresenta uma maior vulnerabilidade 

para comportamentos de risco, uma vez que provém de meios socioeconómicos na sua 

maioria desfavorecidos e desestruturados, onde geralmente a organização e suporte 

familiar e social são muito fracos, havendo maiores lacunas ao nível da 

informação/educação e da adopção de comportamentos que promovam estilos de vida 

mais saudáveis. Foram implementadas sessões nas seguintes Instituições: 

 Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo 

 Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo  

 Estabelecimento Prisional de Aveiro 

 Escola Profissional Centro de Estudo e Trabalho da Pedra   

 FORMAJUDA (Matosinhos) 
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 Lar Nossa Senhora do Acolhimento (Instituição de Acolhimento de 

Crianças e Jovens - sexo feminino) 

 Lar do Bom Conselho (Instituição de Mães Adolescentes) 

 Centro Educativo Santo António 

 Instituição CrescerSer – Casa do Vale** 

 
** trabalho logístico desenvolvido de Setembro a Dezembro de 2011 

 
 

Intervenção das BUI nas Instituições parceiras  

 

Instituição Alvo Nº Elementos 
BUI 

Nº de 
sessões 

Centro Educativo de 
Santo António 

Jovens institucionalizados em regime 
fechado (sexo masculino) 

2 10 sessões 

Estabelecimento 
Prisional Especial de 
Santa Cruz do Bispo 

Reclusas (portuguesas)* 

Reclusas (estrangeiras) 

Reclusas Workshops visitas íntimas  

3 

 

3 

1ª BUI*: 11 
sessões 

2ª BUI: 7 
sessões 

5 

Estabelecimento 
Prisional de Santa Cruz 
do Bispo 

Reclusos 3 2 

Estabelecimento 
Prisional de Aveiro 

Reclusos (Workshop: dia Mundial da 
Saúde- 8 de Abril) 

1 1 

FORMAJUDA Adolescentes dos cursos de esteticista 
com evidência de comportamentos 
disfuncionais 

4 10 

Lar do Bom Conselho Mães adolescentes 2 10 

Lar da Nossa Senhora 
do Acolhimento 

Jovens em risco (sexo feminino) 2 9 

 

Escola Profissional 
Centro de Estudo e 
trabalho da Pedra 

Jovens oriundos de Cabo Verde e S. 
Tomé 
Jovens provenientes de Currículos 
Alternativos. 

 
2 

10º ano 
 3 sessões 

11º ano 
 3 sessões 

12º ano  
3 sessões 

Com *  ano lectivo 2010-2011 

Sem * setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 

 

Existe, por parte destas Instituições uma abertura e vontade em continuar a colaborar com 

o CAOJ. Foram reiterados, pelo CAOJ Porto, o interesse e importância da continuidade do 

trabalho.  

Houve uma receptividade muito positiva ao Programa desenvolvido, tendo os Técnicos e 

os grupos - alvo manifestado o desejo de em 2010/2011 dar continuidade às atividades. 
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Este ano o projeto conta com mais colaboração da prisão, nomeadamente no que 

concerne à seleção do grupo alvo e no horário escolhido para a implementação das 

sessões.  

 

3. “Café para Pais” 

Com o objectivo de tornar a intervenção do CAOJ mais consistente o CAOJ PORTO 

organizou tertúlias para pais, que decorreram, no ano 2011 nas escolas intervencionadas  

 

Escola Data Tema Convidado 

EB 2,3 da 
Areosa 

25 de 
Março 
2011 

«Violência nas Escolas» Mestre Raquel Morgado 

25 de Maio 
2011 

«Álcool e Drogas nos Jovens» Dra Bárbara Garcia 

EB 2,3 do 
Cerco 

13 de 
Junho 2011 

“Prevenção de 
comportamentos de risco” 

Dr. Pedro Gouveia 

EB 2,3 
Manoel de 

Oliveira 

25 de 
Março 

“O papel dos Pais e da Escola 
na Educação para a Saúde e 

Sexualidade” 
Prof. Dra. Teresa Vilaça 

27 de Maio 
2011 

“Drogas Lícitas e Ilícitas: -  
Efeitos Psico-activos; - 
Enquadramento Legal” 

Mestre Raquel Morgado e Chefe 
Rodrigues 

E.B 2, 3 
Nicolau 
Nasoni- 
Antas 

17 de 
Junho de 

2011 

«Os perigos das Novas 
Tecnologias» 

Dr. Tito de Morais 

E.B. 2, 3 
Custóias 

17 de 
Junho de 

2011 
«Bullying» Mestre Raquel Morgado 

 

Estas tertúlias são dinamizadas por um especialista convidado. O objetivo foi criar um 

momento de diálogo, discussão e reflexão que contribuísse para que os pais 

compreendessem melhor os jovens. Este é um espaço privilegiado para os pais 

interessados em melhorar a comunicação e relação com os seus filhos e a esclarecer 

algumas questões relacionadas com a educação e desenvolvimento dos filhos, partilharem 

as suas preocupações e experiências e tirarem dúvidas com um especialista. Esta 

atividade surge também como um complemento ao Projeto Nacional de Educação pelos 

Pares, alargando a reflexão de temáticas relacionadas com promoção para a saúde aos 

diversos agentes educativos: pais, docentes, pessoal não docente.  

Importa sublinhar que no Agrupamento de Escolas da Areosa, os Cafés para Pais, 

seguem um formato de “Formação Parental”, tendo um carácter contínuo, realizando-se 

um por período.  
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4. Avaliação da Educação pelos Pares 

No ano lectivo 2010/2011 e início do ano lectivo 2011/2012, o CAOJ Porto implementou o 

Projeto “Educação pelos Pares”, em contexto escolar em 41 turmas, 9 em contexto 

institucional, abrangendo 8 escolas e 5 instituições do grande Porto, tendo sido 

constituídas BUI, envolvendo 66 voluntários, aproximadamente 850 alunos e 43 jovens 

institucionalizados. No total, existiram 42 BUI , 9 BEI e 1 TEI. 

Apesar de algumas BUI terem iniciado um pouco mais tarde, como é o caso da do 

Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo, conseguiu-se, de forma geral, 

cumprir o objectivo mínimo, de 8 sessões. Grande parte das BUI implementou 10 sessões 

por turma. 

No Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo, para se garantir o melhor 

funcionamento do Projeto de Educação pelos Pares, a FPCCS (Delegação da Região 

Norte) constituiu-se oficialmente como voluntária da EPESCB, solicitando um maior 

acompanhamento por parte dos técnicos da prisão. As Dra. Rosa Sequeira Dra. Eufrásia 

Reais ficaram como responsáveis pela seleção das reclusas/os  a integrar no projeto e a 

ser o elo de comunicação entre as instituições. 

Nas escolas contou-se ainda com a colaboração dos Departamentos de Educação para a 

Saúde, que permitiram um trabalho mais articulado e enquadrado nas próprias dinâmicas 

de cada escola e no seu Projeto Educativo. É de salientar o empenho e dedicação de 

todos os voluntários que colaboraram com o CAOJ Porto. 

O documento “Relatório final CAOJ” relativo ao ano lectivo 2010-2011, preenchido por 

cada uma das professoras destacadas para o Projeto Nacional de Educação pelos Pares 

no CAOJ Porto (Dra Carla Esteves, Dra. Marina Oliveira, Dra. Maria João Ferreira, Dra. 

Elisabete Cardoso, Dra. Jaqueline Ardachessian, Dra. Teresa Freitas, Dra. Laura Aguiar), 

evidenciou que o projeto em questão foi avaliado de forma global muito positiva, havendo 

algumas evidências do seu impacto positivo no aumento dos conhecimentos efetivos dos 

alunos e na melhoria das competências interpessoais, nomeadamente no comportamento 

em sala de aula e nas interações entre os alunos das turmas. Também os Projetos em 

contexto institucional tiveram uma avaliação muito positiva por parte da população-alvo e 

por parte das entidades responsáveis, havendo o desejo e intenção de dar continuidade 

aos projetos. 

No sentido de se avaliar as necessidades de formação dos alunos ao nível da 

“Sexualidade e VIH/SIDA”, solicitou-se aos alunos do 7º e 8º ano a resposta aos 

questionários “Sexualidade e VIH/SIDA e “Eu e os Outros” que integram os Instrumentos 

de Avaliação do PNEP. Os dados dos questionários estão atualmente a ser tratados por 

toda a equipa do CAOJ Porto e ficarão concluídos em breve. Para tal está a ser utilizado o 

programa estatístico SPSS (versão 15.0). 

 

5. “Teatro Universitário de Intervenção” 

 

Formação em teatro-debate 

Até Julho de 2011, os Voluntários do TUI mantiveram-se pelo que não houve formação em 

Teatro. No entanto, em Setembro de 2011 face à entrada nos Mestrados, a disponibilidade 

dos excelentes Voluntários que colaboraram com o CAOJ Porto alterou-se, pelo que foi 
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organizado um workshop de divulgação do TUI, no dia 26 de Outubro de 2011, na 

Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto (FPCEUP). 

Estiveram presentes 7 alunos da FPCEUP, Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

Os alunos que frequentaram o workshop foram posteriormente contactados para averiguar 

a intenção de entrarem para o TUI do Porto. Como tal, os interessados realizaram uma 

formação específica em teatro, no dia 21 de Novembro de 2011, nas instalações do CAOJ 

Porto. As primeiras 4 horas estiveram a cargo da Psicóloga e dos antigos Voluntários do 

TUI, sendo que as restantes 2 horas foram dinamizadas pela Encenadora - Dra Lara 

Morgado, que colaborou voluntariamente nesta formação. Participaram nesta formação 5 

Voluntários. Importa referir que o Dr Hugo Cruz, especializado no Teatro do Oprimido foi 

contactado para dinamizar esta formação, mas pelo facto de ter um evento no dia da 

formação não pode colaborar. Contudo, mostrou-se receptivo e disponível para futuras 

colaborações voluntárias. 

Atuações do Teatro Universitário de Intervenção 

O TUI do CAOJ do Porto dá a escolher duas peças, de acordo com o público-alvo. Uma 

das peças apresentada pelo TUI- CAOJ Porto intitula-se “Estás a gozar!”, na qual se 

abordam temáticas como a gravidez na adolescência, a discriminação pelo VIH e as novas 

dependências. Face à necessidade de abordar temas como bullying elaborou-se, no 

presente ano lectivo, uma segunda peça designada “Abre a pestana” integrando esta 

temática, assim como a educação para os afectos e a transmissão do VIH/SIDA. 

O Quadro 6 apresenta as datas, local e público-alvo das intervenções do TUI, em 2011.  

 

Datas e locais de atuação do TUI 
 
 

Data Local Público 

 
11 de Março de 2011 
 
 

Escola Secundária do Cerco 
Alunos de 2 turmas do 8º e de 2 turmas 

do9ºano 

6 de Abril de 2011 
Escola EB2,3 de Manoel de 

Oliveira 
Alunos de 3 turmas do 7º e de 3 turmas do 

8ºano 

9 de Abril de 2011 
Escola EB 2,3 de Santiago de 

Custóias 
Alunos do 8º A 

9 de Abril de 2011 Secundária de Valadares Duas turmas do 8ºano 

4 de Maio de 2011 
Escola Secundária António 

Nobre 
 

Alunos de cinco turmas do 10º e uma turma 
do11º ano 

11 de Maio de 2011 EB 2,3 Nicolau Nasoni Todos os alunos do 8º ano 
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A. Acções de Formação  
 

a) Acções de Formação Pedagógica  
 
Nos dias 25 e 26 de Novembro realizou-se a 1ª Formação Pedagógica das Brigadas 

Universitárias de Intervenção, abrangendo 27 jovens universitários; a 9 e 10 de Dezembro 

realizou-se a 2ª Formação Pedagógica das Brigadas Universitárias de Intervenção, 

abrangendo 23 jovens universitários; todos os formandos revelaram ter sido uma 

experiência enriquecedora, extremamente gratificante e uma oportunidade única 

sobretudo devido às características dos seus cursos.  

Constituíram-se 17 Brigadas Universitárias de Intervenção que iniciarão os projetos em 

Janeiro de 2012. 

 
b) Formação em teatro – debate - TUI 

Realizou-se a formação em teatro nos dias 16 e 17 de Dezembro com a presença de 8 

voluntários. A formadora e voluntária  Dalila  Garcia, (Animadora Sociocultural / BUI e TUI 

de anos anteriores)  mostrou-se disponível  para assegurar a formação em teatro bem 

como a redação e encenação da peça. 

 

B. Projetos de Prevenção 

1. Educação pelos Pares – “Sexualidade e Prevenção VIH/SIDA” 

A equipa do CAOJ de Setúbal estabeleceu contactos e realizou reuniões com diversas 

escolas, com a finalidade de apresentar o projeto de Educação Pelos Pares – Sexualidade 

e Prevenção VIH/SIDA, e auscultar o interesse das mesmas na sua implementação ou da 

sua continuidade. Neste sentido, foram realizadas reuniões com as seguintes escolas: 

 Escola Secundária D. Manuel Martins; 

 Escola Secundária de Sebastião da Gama; 

 Agrupamento Vertical de Escolas Barbosa du Bocage; 

 Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi; 

 Agrupamento Vertical de Escolas Lima de Freitas; 

 Escola Secundária do Bocage 

 Escola Secundária de Santo André - Barreiro 

 Celebração de Protocolos de colaboração entre a Fundação Portuguesa “A 

Comunidade Contra a Sida” e Escolas envolvidas no projeto. 

 

Na medida do possível, foi dada prioridade à continuidade do 2º ano do projeto, no entanto 

apenas 3 turmas e 1 brigada do ano anterior deram continuidade. Verificou-se alguma 

dificuldade na implementação do projeto de 2º e 3º ano, tal facto deve-se sobretudo às 

áreas curriculares não disciplinares serem atribuídas a projetos específicos (TIC; PAM)  

 

DELEGAÇÃO/CAOJ SETÚBAL 
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Intervenção nas Escolas - Janeiro a Junho 

 
 

Escola 
 

Alvo 
 

 
CAOJ 

 
Elementos BUI 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 

 
7ºA 

 

 
Setúbal 

 
4 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 
 

 
7ºC 

 
Setúbal 

 
4 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 
 

 
7ºH 

 
Setúbal 

 
4 

 
Escola Básica 2,3 Luísa Todi 
 

 
8º2ª 

 
Setúbal 

 
3 

 
Esc. Sec. D. Manuel Martins 

 
8ºD 

 
Setúbal 

 
4 

 
Esc Sec./2,3 Lima de Freitas 
 

 
7ºA 

 
Setúbal 

 
3 

 
Esc Sec./2,3 Lima de Freitas 

 
8ºD 

 
Setúbal 

 
3 

 
Esc. 2/3 do Bocage 

 
7ºD 

 
Setúbal 

 
4 

 
Esc. 2/3 do Bocage 

 
7ºF 

 
Setúbal 

 
3 

 
Esc. 2/3 do Bocage  

 
8ºC 

 
Setúbal 

 
3 

 

 Avaliação da “ Educação pelos Pares” 

 

No ano lectivo anterior o CAOJ de Setúbal era constituído por 5 professoras destacadas a 

50%. Este facto, levantou ao longo do ano algumas limitações ao nível da organização dos 

projetos, uma vez que não foram apenas contemplados os horários das turmas e das 

universitárias mas também os próprios horários das professoras destacadas. Verificou-se 

ainda, em algumas escolas, uma certa dificuldade na implementação do projeto uma vez 

que as áreas curriculares não disciplinares são ocupadas com o Plano da Matemática ou 

de Português. 

No que respeita às Brigadas, importa realçar a criatividade, o empenho, o dinamismo e o 

sentido de responsabilidade, demonstrado pelos jovens universitários, que em regime de 

voluntariado colaboraram com o CAOJ de Setúbal, bem como a qualidade do trabalho que 

desenvolveram junto dos alunos das turmas onde foram implementados os projetos  

As suas expectativas iniciais eram muito grandes e prendiam-se essencialmente com a 

aquisição de mais e importantes conhecimentos sobre a Sexualidade e a Sida. Nos seus 

questionários finais revelaram terem visto as suas expectativas alcançadas e de, a par de 

terem adquirido mais conhecimentos sobre as referidas matérias, também revelaram ter 

adquirido um maior à-vontade ao abordar estes assuntos com os jovens.  

 

Quanto às escolas onde o projeto foi implementado, estas salientaram a qualidade das 

sessões, pela forma como as temáticas foram abordadas, e a importância dos alunos 
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desenvolverem/fortalecerem um conjunto de competências pessoais e sociais e 

apropriarem-se de conhecimentos fundamentais para a sua formação e construção da 

identidade. Os professores responsáveis pelas turmas revelaram ter observado uma 

melhoria nas relações interpessoais entre os alunos da turma e atribuíram esse facto às 

atividades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais realizadas nas 

primeiras sessões.  

Destacaram ainda a importância de dar continuidade ao projeto e manifestaram interesse 

na sua implementação noutras turmas, no próximo ano lectivo. 

O Projeto foi também apresentado e, posteriormente, aceite pelos Encarregados de 

Educação, na Reunião de Pais com o Diretor de Turma (e em algumas situações com a 

professora responsável do CAOJ) passando a fazer assim parte do Projeto de Educação 

Sexual da turma, de acordo com a nova Lei nº 60/2009.  

No caso dos alunos estes consideraram ter desenvolvido a sua capacidade reflexiva, de 

respeito pelo outro, de questionar e argumentar, bem como a sua assertividade. Referem, 

igualmente, a importância de ficarem a conhecer melhor os seus colegas de turma, os 

seus gostos, as suas qualidades e a forma como pensam. Consideraram que as sessões 

permitiram a consciencialização da importância da melhoria dos seus relacionamentos 

afectivos com a comunidade escolar. Salientaram ainda o facto de, terem adquirido novos 

conhecimentos relacionados com as temáticas abordadas – Sexualidade e Prevenção 

VIH/SIDA e terem tomado consciência da importância da prevenção dos comportamentos 

de risco quando associada à sexualidade.  

Entre tantas outras afirmações, demonstram bem que se conseguiu passar a mensagem e 

que estes jovens tiveram a oportunidade de aprender e refletir sobre todos estes aspectos 

tão importantes para a sua vida presente e futura. 

 

Em termos de balanço final pode considerar-se o projeto como bastante positivo, 

denotando-se um fortalecimento das competências pessoais e sociais dos alunos e uma 

melhoria do seu nível de informação na área da Educação para a Saúde e para a 

Sexualidade e na prevenção da SIDA e outras IST, que certamente os ajudará a fazer 

opções por “caminhos” mais consonantes com o bem-estar e o respeito por si e pelos 

outros. 

 
2. Ações de Sensibilização /Formação  
 
Projetos de Curta Duração 

O CAOJ de Setúbal implementou, de forma a abranger mais turmas e escolas, Projetos de 

Curta Duração de 6 sessões de 90 minutos, destinados a diversos níveis de ensino.  

O CAOJ de Setúbal colaborou nos Projetos de Educação para a Saúde implementados 

nas escolas Secundária Sebastião da Gama, EB 2/3 do Bocage  e Secundária Lima de 

Freitas dinamizando estes projectos no âmbito da Educação para a Sexualidade. Quanto à 

Escola Secundária Sebastião da Gama foi desenvolvida em parceria uma planificação 

para o Projeto de Educação Sexual da escola representando uma mais-valia para ambas 

as partes. 

Esta parceria com a Escola foi implementada nos 8ºanos e revelou-se perfeitamente 

adequada ao solicitado na atual legislação referente à Educação Sexual.  
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Escola 

 
Alvo 

 

 
CAOJ 

 
NºSESSÕES 

(90 MN) 
 

Esc. Sec. de Sebastião da Gama 
 

 
8ºA 

 

 
Setúbal 

 
6 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 
 

 
8ºB 

 
Setúbal 

 
5 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 
 

 
8ºC 

 
Setúbal 

 
6 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 
 

 
8ºD 

 

 
Setúbal 

 
6 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 
 

 
8ºE 

 
Setúbal 

 
5 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 
 

 
8ºF 

 
Setúbal 

 
6 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 
 

 
7ºB 

 
Setúbal 

 
5 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama  

 
7ºG 

 
Setúbal 

 
5 

 
Esc. 2/3 do Bocage 
(continuidade do projecto Educação pelos  
Pares- 3º período) 

 
7ºF 

 
Setúbal 

 
8 

 
Esc. 2/3 do Bocage  (Projecto E.Pares 2º 
ano) 
 

 
8ºD 

 
Setúbal 

 
6 

 
Esc Sec./2,3 Lima de Freitas 

 
7ºB 

 
Setúbal 

 
7 

 
Esc Sec./2,3 Lima de Freitas  

 
7ºC 

 
Setúbal 

 
5 

 
Esc Sec./2,3 Lima de Freitas 
 

 
7ºD 

 
Setúbal 

 
4 

 
Esc Sec./2,3 Lima de Freitas 

 
7ºE 

 
Setúbal 

 
5 

 
Esc. 2/3 Cruz de Pau 

 
5ºJ (PCA) 

 
Setúbal 

 
4 

Ano Lectivo 2011/2012 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 

10ºD Setúbal 2 
(a continuar) 

 
Esc. Sec. de Sebastião da Gama 

10ºG Setúbal 6 

Esc. Sec. de Sebastião da Gama 10ºA Setúbal 1 
(a continuar) 

Esc. Sec. de Sebastião da Gama 9ºC Setúbal 3 
(a continuar) 

Escola Secundária do Bocage 9ºC Setúbal 4 

 

 
Em virtude das solicitações das escolas foram realizadas ações de sensibilização 

subordinada ao tema Sexualidade e Prevenção - VIH/SIDA. O CAOJ não teve capacidade 
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de resposta a todos os pedidos uma vez que deu preferência ao planos de curta duração e 

aos Projetos de Educação pelos Pares. 

 

A equipa do CAOJ de Setúbal promoveu as seguintes ações de formação: 

 
 

Escola 

 

Temática 

 

Data 

 

Alvo 

Esc. 2/3 e Sec. Lima de 

Freitas 

Sexualidade e 

Prevenção VIH/SIDA 

 

24 Março 

 

6ºG (PCA) 

Esc. Sec.Sebastião da 

Gama 

Sexualidade e 

Prevenção VIH/SIDA 

 

3 Maio 

 

10ºD 

Esc. Sec.Sebastião da 

Gama 

Sexualidade e 

Prevenção VIH/SIDA 

 

11 e 18 Maio 

 

11ºD 

Esc. Sec.Sebastião da 

Gama 

Sexualidade e 

Prevenção VIH/SIDA 

 

25 Outubro 

 

11ºA 

Esc. Sec.Sebastião da 

Gama 

Sexualidade e 

Prevenção VIH/SIDA 

 

25 Outubro 

 

11ºB 

Esc. Sec.Sebastião da 

Gama 

O Namoro na 

Adolescência 

 

14 de Fevereiro 

 

             7ºH 

 

Esc. 2/3 Bocage 

Sexualidade e 

Prevenção VIH/SIDA 

 

18 Maio 

 

6º10 

 

Esc.2/3 do Bocage 

Sexualidade e 

Prevenção VIH/SIDA 

 

17 Maio 

 

7ºE 

 
 

 
 

 

Desde a sua criação, em 1996, a Delegação Madeira da FPCCSIDA tem como 

principal objectivo mobilizar a sociedade da Região Autónoma para a Luta Contra A 

SIDA, tendo sido prioritário o investimento na educação, formação e informação da 

comunidade em geral, e em particular das faixas etárias mais jovens.   

Neste sentido, utilizam-se metodologias adequadas que promovam não só a 

sensibilização e a consciencialização da Doença, mas também a MUDANÇA 

COMPORTAMENTAL, fornecendo às populações-alvo instrumentos e competências 

para a adopção de estilos de vida saudáveis.  

A Delegação Madeira tem pautado as suas atividades por objectivos fundamentais: 

 Informar e educar a população em geral sobre a infecção pelo VIH/SIDA; 

 Implementar Programas de Competências Sociais, de modo a alterar 

comportamentos de risco; 

 Aumentar o nível de consciência social e fomentar sentimentos de solidariedade, 

bem como uma cultura de responsabilidade. 

 

Delegação da Madeira 
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Assim desenvolveu os projetos abaixo descriminados: 

1 - Projeto: “Crescer a Saber” 

Projeto de intervenção na área do desenvolvimento pessoal e social, que pretende estimular na criança/jovem 
determinadas aptidões pessoais e sociais, consideradas fundamentais para um crescimento saudável e 
harmonioso. Para tal, procura adoptar as estratégias mais adequadas ao público-alvo (crianças e jovens dos 7 
aos 15 anos), nomeadamente atividades lúdico-pedagógicas, realizadas em contexto escolar. 

Objectivo geral: 
Dotar as crianças de conhecimentos e instrumentos, de modo a serem capazes de gerir 
situações de risco. 

Objectivos 
específicos: 

 
 Promover competências de comunicação; 
 Desenvolver na criança a autoconfiança, de forma a interagir positivamente com o 

meio; 
 Fomentar a autoestima, valorizando os seus comportamentos mais assertivos e 

adequados; 
 Desenvolver na criança a capacidade para se exprimir revelando pensamentos, 

sentimentos e acções adequadas a diferentes contextos sociais; 
 Criar um espaço de partilha de experiências e troca de conhecimentos; 
 Criar um trabalho de grupo a partir de dinâmicas / jogos dramáticos explorados no 

projeto. 

 

Público-alvo: 

Ano lectivo 
2010/2011 

Escola B1/PE do Pedregal 
Turma de 3º ano 

Turma 4º ano  

Escola B1/PE do Tanque 

Turma de 3º ano A 

Turma do 3º ano B 

Turma do 3º ano C 

Turma de 4º ano A 

Turma do 4º ano B 

Turma do 4º ano C 

Ano lectivo 
2011/2012 

Escola B1/PE do Tanque 

Turma 3º ano A 

Turma 3º ano B 

Turma 3º ano C 

Metodologias: 

 Intervenção de grupo através do treino de competências pessoais e sociais; 
 Trabalho social pedagógico apoiado em técnicas expositivas e activas, onde se 

privilegiou as atividades que envolveram a discussão partilhada de casos e situações 
específicas de cada tema. Através desta metodologia a criança explorará as vertentes 
emotivas, cognitivas e comportamental, com vista ao desenvolvimento de uma 
qualidade de vida que passa pela resposta adequada a diferentes situações sociais. 

R
e
c
u

rs
o

s
: 

Humanos: 3 Formadores  

Físicos: Sala. 

Materiais: 

Material de desgaste: papel A4, papel de cenário, lápis, canetas, marcadores, quadro 
Slip Sharp, etc. 

Material técnico: projetor multimédia, TV, VHS/DVD, etc. 

Parceiros: 

Escola B1/PE do Pedregal 
Escola B1/PE do Tanque 

N.º de formandos N.º de Sessões N.º de Horas 

220  240 312 
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2 – Projeto “C.S.I – São Roque” 

 

Área: 

 

Desenvolvimento Pessoal e Social  

 

Público-alvo: 

 

Alunos das turmas 1 e 4, do 8. ano da Escola Básica e Secundária de S. Roque  

Objectivo geral:  
Proporcionar, através da (In) Formação a melhoria e o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais, com vista a promoção de estilos de vida saudáveis 

Objectivos 

específicos: 

 Proporcionar aos formandos um espaço para que descubram as suas 

necessidades (in) formativas e de desenvolvimento pessoal; 

 Aumentar o nível de conhecimentos gerais relativamente a situações de risco; 

 Promover o treino de comportamentos, atitudes em relação a determinadas 

situações, com vista a aquisição e consolidação de competências pessoais e 

sociais; 

 Desenvolver o comportamento e a comunicação assertiva, a empatia, a 

cooperação e o respeito pelos outros; 

 Melhoria das relações interpessoais dos formandos, concomitantemente ao 

aumento da frequência da assertividade; 

 Fortalecer o sentimento de pertença a um grupo para potenciar a prática de 

comportamentos saudáveis 

Metodologias: 

 Intervenção de grupo através do treino de competências pessoais e sociais; 

 Trabalho social pedagógico apoiado em técnicas expositivas e activas, 

privilegiando as actividades que envolvam a discussão partilhada de casos e 

situações específicas de cada tema. 

R
e
c
u

rs
o

s
: 

Humanos:  2 Formadores 

Físicos:  Sala. 

Materiais: 

Material de desgaste: papel A4, papel de cenário, lápis, canetas, marcadores, quadro 

Slip Sharp, etc. 

Material técnico: projector multimédia, TV, VHS/DVD, etc. 

N.º de formandos N.º de Sessões N.º de Horas 

55 54 70 
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3 - Projecto “Prevenir Hoje, Amanhã Pode Ser Tarde” 

 

Área: 

 

Educação para a Saúde 

Público-Alvo: 
Jovens do Centro Educativo da Madeira 

Alunos do Ensino Recorrente da Escola Básica de Câmara de Lobos 

Objectivo geral:  
Dotar os voluntários de conhecimentos científicos, tendo em vista a sua integração na 

bolsa de voluntários desta Delegação. 

Objectivos específicos: 

 Aumentar o nível de conhecimentos gerais relativamente a comportamentos de 

risco associados ao VIH/SIDA; 

 Aumentar o nível de conhecimentos gerais sobre as vias de transmissão do 

VIH/SIDA e métodos de prevenção; 

 Aumentar o nível de conhecimentos gerais sobre os métodos contraceptivos e 

formas de planeamento familiar; 

 Aumentar a capacidade de dizer não a actividades ou situações com cariz 

disruptivo que levem ao consumo de estupefacientes. 

Metodologias: Intervenção em grupo apoiado em métodos activos que promovam uma 

aprendizagem interactiva e cooperativa. 

R
e
c
u

rs
o

s
: 

Humanos: 6 Formadores  

Físicos:  Sala. 

Materiais: 

Material de desgaste: papel A4, papel de cenário, lápis, canetas, marcadores, quadro 

Slip Sharp, etc. 

Material técnico: projector multimédia, TV, VHS/DVD, etc. 

Parceiros: Associação de Escuteiros de Portugal 

N.º de formandos N.º de cursos N.º de Horas 

 

40 

 

2 

 

24 
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4 – Formação Parental – “Arrumar a Vida” 

 

Área: 

 

Desenvolvimento Pessoal e Social  

 

Público-alvo: 
Famílias residentes no Complexo Habitacional de Santo Amaro, beneficiárias do Rendimento 

Social de Inserção. 

Objectivo geral: 
Proporcionar através da (In) formação a melhoria e o desenvolvimento de competências 

parentais, sociais e pessoais, com vista a promoção de estilos de vida saudáveis. 

Objectivos 

específicos: 

 Desenvolver competências parentais com utilização de estratégias de disciplina positivas; 

 Fornecer informação pertinente sobre as IST, drogas legais e ilegais, entre outras situações 

potenciadoras de risco para saúde; 

 Desenvolver a capacidade dos pais de estimularem o desenvolvimento de competências de 

vida (assertividade; capacidade de tomada de decisão; competências de recusa; auto-

controlo; gestão emocional); 

 Fomentar a supervisão e participação/acompanhamento parental na vida dos filhos; 

 Melhorar a qualidade dos afectos e da relação pais-filhos, bem como desenvolver 

competências de comunicação familiar; 

 Promover a capacidade dos pais de desenvolverem a autoestima dos seus filhos; 

 Criar um espaço de partilha de experiências e troca de conhecimentos; 

Metodologias: 

 Intervenção de grupo através do treino de competências pessoais e sociais; 

 Trabalho social pedagógico apoiado em técnicas expositivas e activas, onde se privilegiou 

as atividades que envolveram a discussão partilhada de casos e situações específicas de 

cada tema.  

R
e
c
u

rs
o

s
: 

Humanos: 2 formadores  

Físicos: Sala. 

Materiais: 

Material de desgaste: papel A4, papel de cenário, lápis, canetas, marcadores, quadro Slip 

Sharp, etc. 

Material técnico: projector multimédia, TV, VHS/DVD, etc. 

 

Parceiros: 

 

Projeto Capacitar, desenvolvido pela Sociohabita – Câmara Municipal do Funchal  

 

 

N.º de formandos 

 

N.º de Sessões 

 

N.º de Horas 

 

15 

 

44 

 

44 
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5- Projeto “A Brincar a Brincar…Aprende-se” 

 

Área: 

 

Desenvolvimento Pessoal e Social  

Objectivo geral: 

Promoção de estilos de vida saudáveis. 

Projeto desenvolvido durante as férias de Verão (Julho e Agosto) e destina-se a 

crianças e jovens residentes em St. Amaro. 

Objectivos 

específicos:  

 Promover competências de comunicação; 

 Desenvolver na criança a autoconfiança, de forma a interagir positivamente com o meio; 

 Fomentar a autoestima, valorizando os seus comportamentos mais assertivos e 

adequados; 

 Desenvolver na criança a capacidade para se exprimir revelando pensamentos, 

sentimentos e acções adequadas a diferentes contextos sociais; 

 Criar um espaço de partilha de experiências e troca de conhecimentos; 

 Criar um trabalho de grupo a partir de dinâmicas / jogos dramáticos explorados no projecto. 

 

Metodologias: 

 

Intervenção em grupo apoiado em métodos activos que promovam uma aprendizagem 

interactiva e cooperativa; 

 

Público-Alvo: 

 

Crianças e jovens dos 6 aos 14 anos. 

R
e
c
u

rs
o

s
: 

Humanos:  2 Formadores e 4 voluntários 

Físicos:  Sala. 

Materiais 

Material de desgaste: papel A4, papel de cenário, lápis, canetas, marcadores, quadro Slip 

Sharp, etc. 

Material técnico: projector multimédia, TV, VHS/DVD, etc 

N.º de formandos N.º de Sessões N.º de Horas 

 

25 

 

30 

 

99 
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6- Projeto: “Menino ou Menina?” 

Este projeto consiste na realização de atividades lúdico/pedagógicas junto de crianças que frequentam o complexo 
Balnear da Ponta Gorda, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. 

Área: Desenvolvimento Pessoal e Social  

Objectivo geral: Promoção de estilos de vida saudáveis. 

Objectivos 

específicos:  

 Alertar para situações de risco ao nível da Saúde; 

 Esclarecer as crianças sobre as diferenças entre géneros; 

 Criar um espaço de partilha de experiências e troca de conhecimentos; 

 Contribuir para melhoria do comportamento do público-alvo na utilização do espaço 

balnear.  

Local de realização: Complexo Balnear da Ponta Gorda 

Público-alvo Crianças (dos 5 aos 12 anos). 

Metodologias: 
Intervenção em grupo apoiado em métodos activos que promovam uma aprendizagem 

interactiva e cooperativa; 

R
e
c
u

rs
o

s
: Humanos:  2 Formadores 

Físicos:  Sala. 

Materiais Diferentes materiais necessários para a concepção de materiais lúdicos/pedagógicos. 

Parceiro: Empresa Frente Mar  

N.º de formandos N.º de Sessões N.º de Horas 

172 16 16 

 

7 – Projeto “Nova Onda” 

Área: Desenvolvimento Pessoal e Social 

Objectivo:  Proporcionar espaços de interação cultural fomentando a solidariedade, tolerância e cidadania 

Europeia. 

Metodologias: Intervenção em grupo apoiado em métodos activos que promovam uma aprendizagem 

interactiva e cooperativa. 

Conteúdos:  Temas: ambiente, inovação e criatividade, empreendorismo, cidadania, diversidade cultural 

entre outros.  

R
e
c
u

rs
o

s

: 

Humanos:  1 Formador (para cada acção) 

Físicos:  Sala. 

Materiais: Material técnico: computador portátil, projetor multimédia, TV, VHS/DVD, etc. 

N.º de formandos N.º sessões  N.º de Horas 

125 5 20 
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8 - Projecto: BUI – “Brigadas Universitárias de Intervenção” 

Área: 

Educação de Pares   

As BUI – Brigadas Universitárias de Intervenção são constituídas por um grupo de estudantes 

universitários, que se dedicam à promoção e educação para a Saúde, através de 

intervenções em escolas e outras instituições da comunidade. 

As BUI assentam numa acção sistemática, científica e pedagogicamente sustentada por 

jovens educadores a outros jovens e nas potencialidades desta formação para a prevenção 

dos comportamentos de risco.   

Público-alvo: 

Brigadas Universitárias de Intervenção Estudantes universitários 

Público-alvo da intervenção: 

Jovens dos Cursos de Educação Formativa (0 

e 1) do Estabelecimento Educativo Vila Mar – 

Anos lectivos de 2010/2011 e 2011/2012. 

Objectivo geral:  Intervir na formação de educadores de pares; 

Objectivos 

específicos: 

 Fase da intervenção com o público-alvo: 

 Dotar o público-alvo de conhecimentos e instrumentos de modo a serem capazes de gerir 

situações de risco, no âmbito da sexualidade e das IST`s; 

 Aumentar as competências cognitivas, afectivas, relacionais e comportamentais ao nível da 

vivência individual e da atitude perante a comunidade; 

 Criar um espaço de partilha de experiências e troca de conhecimentos acerca do tema; 

 Reflectir acerca da construção de projectos de vida mais conscientes e responsáveis; 

 Combater a discriminação face aos portadores do vírus do VIH e de outras sexualmente 

transmissíveis;  

 Alertar para as consequências mais frequentes da gravidez na adolescência; 

 Aumentar o nível de consciência social e promover o sentimento de solidariedade entre os 

jovens. 

Metodologias: Intervenção em grupo apoiado em métodos activos que promovam uma aprendizagem 

interactiva e cooperativa. 

R
e
c
u

rs
o

s
: 

Humanos:  1 Formador 

1 Brigada (estudantes universitários) 

Físicos:  Sala. 

Materiais: 

Material de desgaste: papel A4, papel de cenário, lápis, canetas, marcadores, quadro Slip 

Sharp, etc. 

Material técnico: projector multimédia, TV, VHS/DVD, etc. 

Parceiro: Estabelecimento Vila Mar 

N.º de formandos N.º de sessões N.º de Horas 

35 36 36 
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9 – Acções de formação e sensibilização 

Área: Educação para a Saúde 

Objectivo:  Sensibilizar o público-alvo para a prevenção dos comportamentos de riscos associados ao 

VIH/SIDA, bem como noutras temáticas envolventes. 

Metodologias: Intervenção em grupo apoiado em métodos activos que promovam uma aprendizagem 

interactiva e cooperativa. 

Conteúdos:   VIH/SIDA; 

 Comportamentos de risco; 

 Sexualidade; 

 Planeamento Familiar; 

 Prevenção dos comportamentos aditivos. 

R
e
c
u

rs
o

s
: Humanos:  1 Formador (para cada acção) 

Físicos:  Sala. 

Materiais: Material técnico: computador portátil, projector multimédia, TV, VHS/DVD, etc. 

N.º de formandos N.º sessões  N.º de Horas 

230 15 19 

 

12 - Campanhas de sensibilização 

Área: Educação para a Saúde 

Objectivo: Sensibilizar o público-alvo para a prevenção do VIH/SIDA. 

Recursos materiais Material de divulgação/sensibilização 

7 Campanhas População-alvo Local 

“VIH /SIDA” – inserida na semana da juventude e no 
âmbito do protocolo com a JSD Madeira 

Jovens da RAM 
Complexo Desportivo de 

Água de Pena 

“Comportamentos de Risco e VIH /SIDA”, Expo Jovem 
promovida pela JSD 

Jovens e população em 
geral 

Cais do Funchal 

“VIH/SIDA”, na Universidade da Madeira, no âmbito da 
recepção ao caloiro  

Jovens universitários da 
RAM 

UMA 

Campanha de sensibilização: VIH/SIDA, na 5.ª Edição 
da Feira da Saúde 

Jovens universitários da 
RAM 

UMA 

Campanha de sensibilização "Keep The Promise: Para 
a SIDA” – Vespas CLub  

População em geral  Vespas Club - Discoteca 

Campanha de Sensibilização "Keep The Promise: Para 
a SIDA”, no âmbito do dia mundial de luta contra a SIDA e 
no decorrer do Torneio de Squash da Madeira. 

 

População em geral RAM 

Celebração do Dia Mundial de Luta contra a Sida com 
campanha de Sensibilização para a prevenção do VIH / 
SIDA na apresentação da peça A Vampirilda”, de Paulo 
Sacaldassy, no âmbito do protocolo com a Dupla DP.  
 

População em geral Cine Teatro – Santo António 

 

http://web.me.com/tefteatro/TEF/Temporadas.html
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11 – Fórum:”Juventude sem Riscos” - Machico 

 

Esta actividade pretendeu reunir os jovens que participaram nos vários cursos desenvolvidos no âmbito do projecto 

“Juventude Sem Riscos”(JSR), no sentido de se auscultar a perspectiva  dos mesmo acerca das temáticas 

envolventes aos VIH/SIDA”. 

Área: Pesquisa/ Reflexão / Investigação 

Objectivo:  Procurou-se promover a partilha, a divulgação de informação sobre o VIH/SIDA avaliação 

dos conhecimentos adquiridos no âmbito desta iniciativa. 

Público-alvo: Jovens participantes do Projecto “Juventude Sem Riscos” 

População em geral 

Local de realização:   Escola Básica e Secundária de Machico 

N.º de formandos N.º  N.º de Horas 

50 Conferência e debate 5 
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2.2. Conferências e Comunicações em Jornadas, Congressos, 

Seminários e na Comunicação Social 

 

 

a) Comunicações orais 

 

Teixeira, F.; Marques, F. M.; Constante, S.; Cruz, D. (2011). “Educação pelos Pares na 

prevenção da infecção VIH/SIDA: a experiência do CAOJ de Coimbra”. Comunicação 

apresentada no “Encontro Educação pelos Pares Da teoria à prática...", realizado no 

dia 12 de Fevereiro de 2011, no Auditório do Museu da Chapelaria, em S. João da 

Madeira e organizado pela Associação de Jovens Ecos Urbanos no âmbito do projeto 

Riscos Calculados. As estagiárias de Animação Socioeducativa Diana Cruz e Sara 

Constante apresentaram a sua experiência de jovens voluntárias  no Projeto Nacional de 

Educação pelos Pares. Os professores do CAOJ de Coimbra orientaram ainda workshops 

sobre educação pelos pares para jovens mediadores de vários projetos. 

 

Teixeira, F. (2011). A “Educação Pelos Pares: Os Profissionais de Saúde e de Educação”. 

Comunicação apresentada nas 2ªs Jornadas Nacionais Ético-Jurídicas sobre a Infeção 

VIH/SIDA, promovidas pela FPCCSIDA, Centro de Direito Biomédico, Associação 

Portuguesa de Bioética e Serviço de Bioética e de Ética Médica da Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto, realizadas dia 1 de Abril de 2011, na Biblioteca Almeida Garrett, 

no Porto. 

 

Teixeira, F. (2011). “Educação em Sexualidade na Prevenção do VIH/SIDA”. Comunicação 

apresentada no Curso de Formação Científica para Voluntários de Intervenção no Projeto 

Nacional de Educação Pelos Pares, promovido pela FPCCSIDA em parceria com a Escola 

Superior de Educação de Coimbra e realizado dia 29 de Abril de 2011, no Auditório da 

ESEC. 

 

Portugal, S. (2011). O Projeto Nacional de Educação pelos Pares. Dinamização de um 

workshop para estudantes de medicina, dia 8 de Outubro, no âmbito do VII MedSCOOP, 

realizado no Hotel Eurosol de Leiria, de 7 a 9 de Outubro de 2011. 

 
“Nos labirintos da sexualidade” – Encontro organizado pelo CENFIPE (Centro de 

Formação e Inovação dos Profissionais de Educação/Escolas associadas do Alto de Lima 

e Paredes de Coura), realizado no dia 19 de Março de 2011, com a apresentação da Dra 

Raquel Oliveira, em nome da equipa do CAOJ Porto, a seguinte comunicação “A 

Educação pelos Pares em escolas do Porto, durante o ano lectivo 2009/2010). 

 

Nas 2as Jornadas Nacionais Ético-Jurídicas Sobre a Infecção VIH/SIDA, realizadas no dia 

1 de Abril de 2011, a Professora Doutora Teresa Vilaça apresentou a comunicação “Uma 

Epidemia de Estigma: as implicações negativas dos Adolescentes face aos Doentes com 

SIDA”. 

No dia 28 de Outubro de 2011, em Oeiras, a Dra. Laura Aguiar apresentou a comunicação 

”Projeto de Educação pelos Pares em Estabelecimentos Prisionais”. Esta comunicação 

SEDE e DELEGAÇÕES 
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surgiu no âmbito do I Encontro de Voluntariado em Meio Prisional, promovido pela Cruz 

Vermelha Portuguesa. 

No dia 1 de Dezembro de 2011, a Dra. Tânia Moinhos e Dra Raquel Oliveira deram uma 

entrevista no Porto Canal, relativa à Prevenção do VIH/SIDA e atividades realizadas no dia 

Mundial da Luta Contra a Sida. 

Crianças e Jovens em risco na Fundação Calouste Gulbenkian, 29 de Setembro – CAOJ 

de Setúbal 

 

Abstracts/Posters 

Aguiar, F, Gonçalves, V., Chagas, I. Fonseca, G., Bettencourt, G., Heitor, J.M., Póvoa, F. 

"Sexuality and Prevention of HIV / AIDS". Poster apresentado, em Julho de 2011, em 

Roma - 6th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention (IAS 2011)  

 

Abstract "Peer Intervention in order to prevent risk behavior "aprovado para Comunicação 

Oral no Congresso "Your Club Health 2011", em Praga. No entanto, por falta de verbas 

não foi possível apresentar a comunicação, contudo foi enviado o PowerPoint de 

apresentação, conforme solicitado pela organização do Congresso.  

 
2.3.Acções de Carácter Sócio - Cultural  

 
 

 
 
 

Ações de divulgação e recrutamento de voluntários 

 

Para além dos contatos telefónicos e por email a equipa ainda participou em diversas 

reuniões e encontros que tiveram como objetivo a divulgação do projeto da Fundação e o 

recrutamento de voluntários para a intervenção junto das escolas nossas parceiras. 

Reuniões com: o Banco de Voluntariado da CML. 2 novembro de 2011; com as 

associações de estudantes das faculdades de farmácia, medicina, direito e enfermagem. 

Divulgação do projeto nas Faculdades: Lusófona e Escola Superior de Educação com a 

colaboração dos professores Nuno Colaço e Mercês Sousa Ramos, respetivamente. 

 

Presença na Feira de Saúde de Oeiras e Linda-a-Velha 

 

A participação na feira de Linda-a-Velha, "Iniciativa Linda-a-Velha Saudável", que 

decorreu no dia 21 de Março de 2011 visou a sensibilização para a necessidade de 

adoptar hábitos de vida saudável bem como a promoção e a sensibilização, 

aconselhamento e esclarecimento para problemas actuais como a Sida. A nossa parceria 

com a junta, pelo nome da Dra. Elsa Maria Silva ocorreu com uma banca de divulgação e 

materiais de apoio e com a presença da professora Geraldina Bettencourt 

A terceira edição da feira, promovida pela Junta de freguesia endereçou o convite ao 

CAOJ no seguimento da nossa longa participação na Feira de Saúde de Oeiras que deu 

provas de uma presença viva e empenhada.  
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Apoio ao Projeto de Educação pelos Pares na ES Ferreira Dias - Cacém 

 

A escola Secundária Ferreira Dias autonomizou-se. Neste momento apresenta uma 

coordenadora para o Projeto de Educação Pelos Pares e alunos do ensino Secundário 

como voluntários. Têm recebido formação da parte do CAOJ, tanto para os alunos 

voluntários como para professores e neste momento envolve cerca de 12 turmas do 

ensino básico. 

Conclui-se o 10º ano do Projecto, tendo o CAOJ dado apoio também na organização do 

cronograma de intervenção das BEI. 

A 12 de novembro foi realizada uma sessão de informação/formação, com a duração de 4 

horas, destinada aos representantes dos encarregados de educação do 3º ciclo . Alguns 

alunos das BEI estiveram presentes.  

 

Apoio ao desenvolvimento de Atividades de Educação Sexual na Escola Secundária 

de Stª Maria do Olival - Tomar  

 

A pedido da Coordenadora de Educação para a Saúde que tinha estado presente nas 4
as

 

Jornadas sobre Educação para a Saúde e para a Sexualidade realizou-se, a 28 de 

Fevereiro, uma sessão de sensibilização com a duração de 3 horas, onde estiveram 

professores e alunos da Escola. Foi sucintamente apresentada a Metodologia da 

Educação pelos Pares, realizadas algumas atividades, e apresentado o PowerPoint, 
 

Estágios de Psicologia Clínica  

 

No ano de 2011 fez estágio de trezentas horas a aluna Rita Seara, da Universidade 

Lusófona. A estagiária participou em todas as actividades da Delegação, nas Escolas, nos 

Centros Educativos e no Estabelecimento Prisional de Sintra. Assistiou a consultas de 

Psicologia Clínica, e realizou avaliações psicológicas a crianças e adultos, com a devida 

supervisão.  

 

A Fundação recebeu também, pela primeira vez, uma estagiária pelo Medida Inov Social 

do Instituto de Emprego e Formação Profissional, com a duração de 10 meses. As 

atividades da estagiária incluíram:  

- Pesquisa bibliográfica sobre a temática do VIH/SIDA, outras IST, Comportamentos de 

Risco, Contracepção, etc.;  

- Crítica ao Programa de Educação Sexual existente na FPCCS do 7º ao 9º ano, 

modificando e adaptando ao ensino básico.  

- Estabelecimento de parceria com a escola básica do Casalinho da Ajuda para 

implementação do projecto.  

- Assistir e dar suporte às sessões levadas a cabo no primeiro trimestre de 2011, no centro 

educativo Padre António Oliveira e Estabelecimento Prisional de Sintra; - Elaboração e 

dinamização de 3 sessões na Universidade Sénior da Junta de Freguesia da Ajuda, com a 

temática "Envelhecimento, Sexualidade e VIH/SIDA"  

- Participar e dinamizar, juntamente com os professores destacados pelo Ministério da 

Educação para a FPCCS, todas as sessões de educação sexual de duas turmas de 

escolas parceiras.  

- Apoio psicológico a crianças e jovens sinalizados pelos SPO das escolas protocoladas 

com a FPCCS  
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- Apoio psicológico a seropositvos para o VIH e seus familiares; 

Participação nas reuniões de equipa e supervisão de casos clínicos; 

- Realização de avaliações cognitivas e emocionais a crianças e adolescentes, orientação 

vocacional e avaliações de personalidade 

- Aconselhamento através da Linha Verde 

 

 

 

Divulgação das atividades da FPCCSIDA” na Internet 

 

Website da FPCCSIDA  

 

- Gestão e desenvolvimento de conteúdos no website oficial da Fundação Portuguesa a 

Comunidade Contra a SIDA em domínio cedido pela Fundação para a Computação 

Científica Nacional, no quadro do Programa Rede Solidária – www.fpccsida.org.pt. 

 

Blog do CAOJ Coimbra 

 

- Manutenção do Blog http://desfile.wordpress.com/ do CAOJ Coimbra, sobre o Dia 

Mundial de Luta Contra a SIDA – 2009. 

 

Participação de membros do CAOJ Coimbra em Projetos de Investigação no 

domínio da Sexualidade 

 

A Coordenadora do CAOJ Coimbra – Filomena Teixeira – é membro do Centro de 

Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) da 

Universidade de Aveiro, onde é responsável pelo projeto de Investigação "Sexualidade e 

género no discurso dos media: implicações sócio-educacionais e desenvolvimento de uma 

alternativa na formação de professores(as)", em curso desde 2008. Os docentes Fernando 

Moreira Marques, Dulce Folhas e Sílvia Portugal integram a equipa de investigação. No 

quadro deste projeto são formadores da Oficina de Formação “Sexualidade e Género nos 

media: desafios éticos e educacionais”, promovida pelo CIDTFF e creditada pelo CCPFC. 

 
Acompanhamento e supervisão de estágios curriculares 
 

Duas alunas do 3º ano da Licenciatura em Animação Socioeducativa da Escola Superior 

de Educação de Coimbra realizaram o Estágio Curricular no Centro de Aconselhamento e 

Orientação de Jovens de Coimbra, entre Março e Junho de 2011, sob Supervisão da 

Coordenadora – Profª. Doutora Filomena Teixeira - e acompanhamento das docentes 

Dulce Folhas, Sílvia Portugal, Paula Vilaça e Fátima Almeida, tendo desenvolvido os 

seguintes projetos: 

 

Diana Cruz – “Educar para a Sexualidade – Já!” 

 

Sara Constante – “Agir para Prevenir” 

 

DELEGAÇÃO/CAOJ COIMBRA 
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No âmbito dos projetos de estágio foi produzida uma Maleta Pedagógica com diversos 

jogos e atividades. 
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Recrutamento de Voluntários 

 

Realizaram-se durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011, novas 

ações de sensibilização em diversas Faculdades do Porto, para i) Dar a conhecer a 

Fundação e os seus Projetos; ii) Sensibilizar os Jovens Universitários para as questões da 

Promoção e Educação para a Saúde; iii) Angariar voluntários para o Programa Nacional 

de Educação pelos Pares. 

As ações de sensibilização consistiram em momentos presenciais, com a apresentação da 

Fundação e dos seus Projetos e explicação do Programa Nacional de Educação pelos 

Pares e decorreram nas seguintes faculdades: Escola Superior de Educação do Porto, 

Escola Superior de Enfermagem do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

(Associação V.O.U. – Associação de Voluntariado Universitário), Instituto Superior da 

Maia, Universidade Lusíada e Universidade Portucalense.  

Estas sessões ficaram a cargo da Dra. Raquel Oliveira, Dra. Tânia Moinhos, Dra. Maria 

João Ferreira e Dra Laura Aguiar, tendo estado presentes nas Faculdades e Agrupamento 

de Escuteiros acima mencionados nos dias 24 de Outubro, 2 de Novembro, 3, 8, 9, 10, 14 

de Novembro. Importa também referir que foi estabelecido contacto com a Faculdade de 

Economia, Faculdade de Medicina do Hospital de S. João (os cartazes das formações 

foram enviados à Dra Catarina Antunes, Coordenadora Nacional do Departamento de 

Saúde Reprodutiva e SIDA, da Associação Nacional de Estudantes de Medicina), 

Faculdade de Nutrição e Ciências da Alimentação da Universidade do Porto, Instituto 

Superior de Serviço Social do Porto, Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do 

Porto, Universidade Católica do Porto – Curso de Psicologia, onde não houve 

disponibilidade para as sessões presenciais. Em todas as Faculdades foram colocados os 

cartazes para relembrar o programa das formações, local e data.  

Para além das Faculdades, foi feita sensibilização a jovens universitários no Centro 

Paroquial de Cristo Rei, Porto e no Agrupamento de Escuteiros nº143, em S. Mamede 

Infesta. 

 
Ações de Voluntariado 

 

No dia 17 de Outubro de 2011, no âmbito do “Dia Internacional para a Erradicação da 

Pobreza” o CAOJ Porto esteve presente, na Escola Superior de Educação da 

Universidade do Porto, com uma “Banquinha da Fundação” para apresentar os Projetos 

mais relevantes da Fundação, a fim de amplificar a bolsa de Voluntários e apoios.  

No dia 17 de Novembro de 2011, na Formação Científica colocou-se mais uma 

“Banquinha da Fundação” com venda de artigos.  

Em Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a SIDA foram levadas a cabo duas 

Campanhas de Sensibilização/Prevenção do VIH/SIDA na rádio Nova Era e no 

Bar/Discoteca “Indústria” de Matosinhos (“RED PARTY” – Festa Vermelha). 

DELEGAÇÃO/CAOJ PORTO 
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Foram também levados a cabo dois Peditórios no dia 1 de Dezembro: um na Baixa do 

Porto (Rua de Santa Catarina) e o outro no Shopping Center MAR Shopping (Matosinhos). 

Neles participaram a Dra. Laura Aguiar, a Dra. Raquel Oliveira e a Dra. Tânia Moinhos, 

juntamente com mais 7 voluntárias. Nos Peditórios foi possível angariar um total de 510,81 

euros. 

 

Estágios de Psicologia Clínica  

 

Foi renovado protocolo com a Universidade Lusíada. Realizaram estágio de novecentas 

horas, as alunas Elisabete Ferreira, Elsa Alves e Filipa Almeida, do Instituto de Psicologia 

e Ciências da Educação da Universidade Lusíada, sob orientação da Universidade da 

Professora Doutora Mariana Moura Ramos.  

Estas estagiárias dinamizaram algumas BUI no Projecto Nacional de Educação pelos 

Pares, em escolas e Instituições do Porto. Colaboraram através da elaboração de material 

pedagógico de suporte às mesmas. Também tiveram uma participação activa no projecto 

”Cuidar do Cuidador”.  

Estes estágios, no ano lectivo 2010/2011 foram supervisionados pela Dra. Raquel Oliveira 

e Dra. Maria João Ferreira. 

No ano lectivo 2011/2012 encontra-se a fazer estágio em Psicologia da Educação, de 

1120 horas a aluna Susete Vilela. 

 

Participação em eventos 

A Fundação Portuguesa «A comunidade contra a Sida» esteve presente no âmbito de 

duas Feiras da Saúde na Universidade Católica: 

Polo da Foz (Feira da Saúde dia 16 de Abril de 2011) com a Banca de divulgação e 

apresentação do Projeto Nacional de Educação pelos pares «Viver a Foz com Saúde», 

organizado pela junta de Freguesia da Foz do Douro. 

Dia 21 de Maio de 2011 na Universidade Católica do Polo da Asprela. Para além da 

Banca de divulgação o CAOJ do Porto preparou uma sessão “Sexualidades” para idosos. 

 

Na escola EB 2,3 de Fânzeres 

No passado dia 3 de Maio foi dinamizada nesta escola, e a pedido da Professora Luísa 

Torres, uma formação integrada nas actividades da Feira da Saúde pela Dra Raquel 

Oliveira e pela professora Maria João Ferreira, com a colaboração das estagiárias Mónica 

Leal e Elsa Alves. 

Teve o carácter de workshop desenvolvido em dois momentos. O primeiro teve início 

pelas dez horas até onze e trinta e o segundo momento das doze horas às treze horas e 

trinta minutos. 

As dinâmicas foram dirigidas a alunos do 8º e 9ºanos e tiveram a seguinte planificação: 

- Teia de apresentação dos participantes, 

- Apresentação do Projeto Nacional de Educação pelos Pares, 

- Brainstorming sobre Sexualidade e desenvolvimento do debate. 

Em reflexão final das atividades notou-se que alguns alunos se mostraram reservados, no 

entanto outros foram participativos. Os professores acompanhantes das turmas e os 

membros do Conselho Diretivo presentes agradeceram e reconheceram a importância 

desta formação, bem como de todo o Projeto Nacional de Educação Pelos Pares. É de 

salientar todo o trabalho articulado entre esta escola e a Fundação efectuado pela 
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Professora Luísa Torres que solicitou a respectiva colaboração como inicialmente foi 

referido.  

 

- Alargamento do Projeto fora do Porto: Projeto Nacional de Educação pelos Pares na 

escola secundária Ferreira de Castro em Oliveira de Azeméis- Foram dinamizadas seis 

sessões aos alunos de quatro turmas do 10ºano desta escola com o intuito de dar 

formação a estes alunos e ajudar a prevenir as IST e o VIH/SIDA. Foi constituída uma Bui 

composta pela Estagiária Elsa Alves e pela Psicóloga Mónica Leal. Foi preparado material 

de apoio para a realidade deste público-alvo. As sessões foram planificadas e elaboradas 

pelos elementos desta BUI e corrigidas pela Dra. Raquel Oliveira e a Professora Maria 

João Ferreira via email. 

 

 

 
 

Organização e dinamização de Actividades no âmbito do Dia  Mundial da Luta Contra a 

SIDA, no dia 30 de Novembro de 2011, em diversas escolas da cidade com a participação 

de voluntários universitários (Esc. Sec. Sebastião da Gama, Esc.Sec. D.Manuel Martins, 

Esc. 2/3 Sec. Lima de Freitas e Esc. 2/3 du Bocage). 

 

No inicio do mês de Outubro foram realizados contactos via e-mail para o Instituto 

Politécnico de Setúbal: Escola Superior de Educação, Escola Superior de Saúde, Escola 

Superior de Tecnologia e Escola Superior de Ciências Empresariais, com o objectivo de 

apresentar/divulgar o Projecto Educação pelos Pares a fim de realizar acções de 

recrutamento de voluntários. 

 

Foram também estabelecidos contactos para todas as BUI e TUI do ano anterior de forma 

a dar continuidade aos projectos anteriormente desenvolvidos. 

 

Nos dias 24, 25 e 26 de Outubro realizaram-se acções de recrutamento no Instituto 

Politécnico, Escola Superior de Educação, no Curso do Ensino Básico, Curso Animador 

Sociocultural e Curso de Desporto.. No decorrer das referidas ações, foram os presentes 

sensibilizados para as questões relativas à promoção e educação para a saúde e para a 

importância da educação pelos pares na área da sexualidade e do VIH/SIDA. Em 

simultâneo, foi feita uma abordagem a questões de índole mais científica no âmbito do 

VIH/SIDA. 

A adesão ao projeto foi enorme uma vez que ultrapassou o número de voluntários do ano 

anterior tendo-se inscrito cerca de 70 voluntários.  
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2.4. Outros Projectos de Intervenção da Fundação 

 
 
 
 

A. Acções de Assistência Psicológica, Social e Ético-Jurídica 

Atendimento Presencial 

 

Continua a ser um dos objectivos do Núcleo de Aconselhamento do CAOJ constituir-se 

como um centro integrado de intervenção junto das necessidades dos jovens lisboetas.  

Na sequência do trabalho desenvolvido nas escolas, verifica-se que os elementos das 

brigadas se vêm defrontados com situações de risco e de instabilidade psicológica e 

emocional por parte dos alunos participantes nas suas actividades, para os quais não têm 

capacidade de resposta. Neste sentido, os alunos são encaminhados para o Núcleo de 

Apoio e Aconselhamento (NAA) do CAOJ. 

Quer nas instalações do CAOJ quer na Sede, as psicólogas da Fundação prestaram apoio 

psicológico e psicoterapêutico a utentes que apresentavam diferentes problemáticas. 

Aos adolescentes e jovens, orientados para o CAOJ pelos técnicos das Escolas/Juntas de 

Freguesia/Associações de Bairro, por apresentarem comportamentos disruptivos, 

dificuldades de relacionamento com adultos e mesmo com os seus pares, foi prestado 

apoio psicológico individual, no CAOJ. Foram atendidos 33 utentes, 20 rapazes e 13 

raparigas, com idades entre os 6 e os 18 anos, tendo-se constatado terem familiares 

próximos com historial de toxicodependência, dos quais 9 seropositivos. 

No caso dos adultos, foram atendidos 21 utentes, 19 do sexo feminino e 2 do sexo 

masculino, com idades entre os 20 e os 72 anos.  

A 13 dos utentes, não infectados, mas afectados, foi prestado apoio psicológico, com a 

duração média de 25 sessões por utente. 

A dois dos utentes foi prestado Aconselhamento, 2 consultas pré teste e 1 pós teste. 

 

Aconselhamento e Orientação via telefónica 

 

Registaram-se 306 aconselhamentos, a utentes entre os 25 e os 60 anos, mais homens, 

os quais procuravam informação sobre vias de transmissão do VIH, sintomas da infecção, 

locais onde fazer os testes. Algumas pessoas pediram informações sobre “lares” que 

acolham pessoas com Sida. 

Destes utentes, 2, seropositivos, telefonavam com alguma regularidade para 

“desabafarem” com as técnicas, pois vivem em zonas do interior do país, e em condições 

socioeconómicas desfavorecidas, o que inviabiliza uma relação próxima com os técnicos 

dos hospitais que os acompanham. 

 

 

 

 

 

SEDE / CAOJ Lisboa 
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Formação “SIm viDA” 

Projeto aprovado pela Comissão Nacional da Luta Contra a Sida, teve início em Fevereiro 

de 2009.  

Objectivos específicos: i)Dotar os formandos de conhecimentos acerca as IST, 

nomeadamente o VIH/SIDA; ii) Promover estratégias de prevenção e intervenção com 

pessoas infectadas e/ou afectadas pelo VIH/SIDA; iii) Promover a aceitação e não-

discriminação das pessoas infectadas e/ou afectadas pelo VIH/SIDA; iv) Diminuir as 

repercussões psicológicas nos técnicos e stress ocupacional associado. 

Público-alvo: técnicos que lidem com pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH/SIDA, 

seja em contexto hospitalar, social ou educativo. Na primeira e segunda edição, houve 30 

formandas (Auxiliares da Ação Médica) a frequentar o “SIm viDA”. Na terceira edição 

terminaram a formação 17 Técnicos (Enfermeiros, Psicólogos, Assistentes Sociais). Nas 

quarta e quinta edições participaram 30 Técnicos. 

Por sugestão da equipa de avaliação do Projeto, a última edição desdobrou-se em duas 

edições de 48 horas cada. Destinaram-se a Assistentes Técnicos e Assistentes 

Operacionais, tendo participado 30 pessoas nestas duas últimas edições. O projeto 

termina em Janeiro de 2012. 

Na Festa de Natal do Projeto “Crianças, filhas de mães seropositivas” o CAOJ Porto 

colaborou na organização, na articulação com o Hotel Tiara, o Hospital Maria Pia, o 

Hospital de S. João. Angariaram-se patrocínios para as prendas das crianças, o donativo 

de 500 euros das Clínicas Dr. Fernando Póvoas e 100 euros da Clínica do Tempo. 

A Equipa da Delegação da Região Norte, conseguiu a colaboração voluntária de dois Pais 

Natais e de dois bailarinos.  

 
 

 

 

“Espaço da Família”- Programa de Educação Parental 

Projeto financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do Programa Crianças 

e Jovens em Risco que se fundamentou na construção de uma resposta de intervenção, 

tendo em conta determinadas necessidades avaliadas no âmbito do trabalho de 

intervenção comunitária junto de famílias de nível sócio -económico carenciado, pelas 

instituições envolvidas na parceria, como o exemplo da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Setúbal. 

No ano de 2011 fez-se o último mês de projeto. 

Estando os objectivos de intervenção alcançados, procedeu-se à fase final do projecto 

com a realização de um documento escrito, que integrou um livro que foi publicado pela 

FCG. 

DELEGAÇÃO/CAOJ PORTO 

DELEGAÇÃO/CAOJ SETÚBAL 
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Gabinete de Apoio e Aconselhamento a Portadores de VIH  

 

Como filosofia de atuação, a Delegação do Distrito de Setúbal da FPCCS tira partido das 

infraestruturas e herege uma postura de abertura à comunidade (infectada, ou não), 

apelando à participação desta mas, ao mesmo tempo, intervindo sob o paradigma da 

qualidade e do rigor técnico. 

Foi neste sentido que se continua a desenvolver este gabinete, em que os atendimentos 

realizados na Delegação de Setúbal são dirigidos aos utentes inscritos na nossa 

delegação, que parecem ter criado o hábito de recorrerem aos nossos serviços com maior 

frequência a cada ano que passa. 

Atualmente este gabinete acompanha 35 utentes seropositivos, 26 homens e 9 mulheres. 

São disponibilizados semanalmente 5 horas para apoio e aconselhamento à comunidade, 

e em especial a portadores de VIH e suas famílias. 

Uma vez por semana são disponibilizadas 2 horas para o funcionamento de Grupos de 

Interajuda. 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Setúbal 

Na sequência do projeto de Educação Parental, cujo principal parceiro é a CPCJ de 

Setúbal, surgiu a necessidade de a Delegação de Setúbal integrar a Comissão Alargada 

desta CPCJ, assim como a Restrita, cooptando um dia por semana, a Diretora Executiva 

da Delegação de Setúbal, Dra. Vera Carinhas. 

A técnica acompanhou, durante o ano de 2011, 139 Processos de Promoção e Proteção: 

47 ativos e 92 arquivados. 

Ao Serviço da CPCJ, a técnica realizou: 51 atendimentos, 9 saídas para visitas 

domiciliárias, frequentou 2 ações de formação, participou em 2 reuniões de Comissão 

Alargada e em 31 Reuniões de Comissão Restrita. 

Esta Cooptação cessou no final do ano de 2011, decorrendo no ano de 2012 a passagem 

dos processos e informatização dos mesmos na base da CNPCJR. 

 

Projeto “Vida Segura 

 

O projeto “Vida Segura”, pretende intervir junto dos trabalhadores do sexo, (Homens, 

Mulheres e Transexuais), que exercem a sua atividade em contexto de rua ou de interior 

(bares de alterne, apartamentos, pensões, casas de massagem, clubes de convívio e 

bares de swing) nos concelhos de Setúbal, Palmela, Alcácer do Sal e Grândola. 

A intervenção é conseguida através de um trabalho de campo direto, com recurso a uma 

equipa móvel que se desloca junto destas populações alvo, privilegiando-se a relação 

interpessoal e a ativação das redes de suporte.  

Posteriormente a intervenção dirigir-se-á a outras figuras centrais do comércio do sexo, 

como clientes e proprietários dos estabelecimentos vocacionados para o comércio sexual. 

Objectivos Gerais do projeto são: Quantificar e descrever os determinantes da infecção na 

população dos trabalhadores do sexo; 

Reduzir a prevalência de IST, nomeadamente HIV/SIDA junto dos trabalhadores do sexo. 

Este é um projeto que se desenvolverá de 2011 a 2014 e é financiado pelo Programa 

ADIS da CNIVIH e está a decorrer conforme as atividades planeadas e os objetivos 

delineados. 
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Projeto Entre Famílias com a Diferença 

 

O projeto “Entre Famílias com a Diferença - Educação para o Tratamento” foi aprovado 

pelo Programa de Financiamento de Projectos e Acções no âmbito do Programa Nacional 

de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/SIDA - Programa ADIS/SIDA. 

Este projeto insere-se numa das áreas prioritárias do referido Programa que é a 

prevenção Positiva com particular ênfase na Educação para o Tratamento. 

O projeto “Entre Famílias com a Diferença - Educação para o Tratamento” propõe-se: 

Promover a Educação para o tratamento em famílias, infectadas pelo VIH/SIDA e outras 

infecções. 

Diminuir a negligência nos cuidados de saúde prestada às crianças e Jovens portadores 

de VIH/SIDA, inseridas na sua família biológica. 

Prevenir comportamentos de risco de infecção VIH/SIDA. 

Desenvolver competências parentais, nos pais de crianças e jovens portadores de 

VIH/SIDA, com necessidades de saúde específicas. 

Identificar e adquirir estratégias para estabelecer relações positivas e gratificante na 

família. 

Este é um projeto que se desenvolverá de 2011 a 2013 e está a decorrer conforme as 

atividades planeadas e os objetivos delineados. 

 

 
2.5. Outras Atividades 

 
 
 

 
2.5.1. Candidaturas a financiamento de novos projectos 

 

Programa ADIS 

Projeto “PROVIDA” 

Este projeto procura dar resposta à prioridade “Promoção do acesso a meios de 

prevenção, diagnóstico da infecção VIH, outras IST e hepatites víricas e de redução de 

riscos e minimização de danos em contexto prisional” 

 

A fundamentação do Projeto PROVIDA divide-se essencialmente em três eixos: 

1. Pressupostos teórico-práticos gerais no que concerne à realidade dos contextos 

prisionais, relativamente à adopção de comportamentos de risco, taxas de incidência de 

IST, e ações/materiais informativos e preventivos disponíveis e desenvolvidos; 

2. Identificação de necessidades dos EP alvo deste projecto, através de reunião com a 

direcção do EP, Chefe dos Serviços Clínicos, Chefe de Guardas e Educadores, 

procurando sinalizar, adaptar e validar os objectivos e atividades propostas 

3. No caso concreto do EP de Sintra, acrescentamos ainda a fundamentação com base na 

experiência prévia desenvolvida na área da Prevenção com os reclusos que frequentam a 

Escola deste EP, e que nos permitiu avaliar no terreno, outras necessidades, obstáculos, 

estratégias eficazes e estratégias que necessitam ser reavaliadas e repensadas para 

próximas intervenções. 

 

SEDE e DELEGAÇÕES 
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Tem como objectivos: 

- Minimizar o risco na população reclusa, durante e após término de Pena. 

- Dotar os reclusos de informação respeitante às formas de transmissão, prevenção e 

tratamento do VIH, outras IST, Tuberculose e Hepatites Víricas 

- Construção de materiais informativos/preventivos adequados à realidade do contexto 

prisional 

- Promover o acesso fácil e discreto ao preservativo e lubrificante 

- Prestar apoio psicológico e aconselhamento individual a reclusos infectados pelo VIH 

- Facilitar a educação sobre o risco de transmissão do VIH tanto para os 

reclusos como para o pessoal prisional. 

- Apoio Psicossocial, no que concerne à construção de Projectos de Vida, após término de 

Pena 

 

Projeto SAFE - Sinalização, Aconselhamento, Formação e Educação para a Saúde 

Sexual 

 

O projeto SAFE visa acima de tudo intervir ao nível da prevenção, redução de risco e 

minimização de danos através da formação e aconselhamento dos jovens sob medidas de 

internamento, nos Centros Educativos Padre António Oliveira, Navarro Paiva e Bela Vista. 

Visar-se-á também a integração comunitária destes jovens, de forma a criar factores de 

proteção para a prática de comportamentos saudáveis. 

Quando o menor entra num centro educativo é elaborado um plano educativo do menor, 

que tem em conta o regime e a duração da medida que foi aplicada, as particulares 

motivações, necessidades educativas e reinserção social do menor. De acordo com o 

acordado com os Parceiros, o Projecto seria uma mais valia no processo educativo do 

menor, em que o proposto pelos Centros Educativos foi a integração das atividades 

propostas pelo SAFE no Projeto Educativo Pessoal (PEP) e/ou Relatórios Periódicos de 

cada um dos jovens. 

 

O projeto tem como principais objectivos:  

- Dotar os jovens com conhecimento respeitante às formas de transmissão, prevenção e 

tratamento do VIH, outras IST, Tuberculose e Hepatites Víricas; 

- Identificar factores de risco e factores de protecção que influenciam os comportamentos 

sexuais de risco e outros comportamentos de risco associados, facilitando uma reinserção 

adequada; 

- Promover atitudes preventivas, através do treino de competências sócio afetivas;  

- Promover a detecção e o rastreio do VIH e outras IST, bem como o aconselhamento pré 

e pós teste; 

- Facilitar o acesso a meios de prevenção do VIH; 

- Acompanhamento psicossocial após fim da Medida de Internamento, trabalhando em 

articulação com o técnico tutor responsável por cada menor. 

 
EP)SAÚDE - Educação e Prevenção em Saúde, em Estabelecimentos Prisionais  

 
Segundo os dados divulgados pelo Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Infecção VIH/SIDA 2007-2010 relativos aos Estabelecimentos prisionais, existe uma 

prevalência de infecção VIH/SIDA de 10%, uma prevalência de Hepatite C de 29% e uma 

prevalência de coinfecção VIH/SIDA e Hepatite C de 6%; assim, intervir nestes contextos, 
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no sentido da promoção do acesso a meios de prevenção e redução de riscos e 

minimização de danos é imperioso. 

A entrada na prisão torna-se um contexto privilegiado para a detecção de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), incluindo o VIH/SIDA. No caso do resultado ser 

positivo, o teste deve ser encarado como uma forma de promover o acesso a cuidados, 

suporte e tratamento e diminuir o risco de transmissão da infecção. Deve ainda ser 

voluntário, confidencial e integrar o aconselhamento pré e pós teste. (WHO, 2007). 

A entrada na prisão é um momento crucial no envolvimento dos reclusos em projetos de 

prevenção, devendo esta ser encarada como um espaço privilegiado na educação e 

promoção da saúde, com vista a minimizar o efeito dos comportamentos de risco. (Sida 

em meio prisional, 2007).  

Apesar de muitos reclusos não se reconhecerem numa orientação homossexual, o tempo 

de reclusão, entre outros factores, leva à existência de relações sexuais, consentidas ou 

sob coerção, na maioria das vezes desprotegidas. Deste modo, a UNAIDS e WHO 

recomendam a colocação de preservativos em locais de acesso fácil e discreto - sem 

terem que ser pedidos - e juntamente com estes, fornecer lubrificante para reduzir a 

probabilidade de fissuras anais e danos no preservativo, sendo que estes factores 

contribuem para o risco acrescido de transmissão do VIH. Salientam ainda que se devem 

educar tanto os reclusos como o staff prisional, antes da implementação desta medida de 

redução de riscos e minimização de danos. Importa sublinhar que nos estabelecimentos 

prisionais - a nível mundial - onde esta medida foi implementada, nenhum referiu 

problemas com a segurança, ou outras consequências negativas; aliás, não conduziu a 

um aumento da atividade sexual ou uso de drogas, tendo sido aceite pela maioria dos 

reclusos e staff prisional. Neste sentido, uma das atividades do projeto é colocar 

preservativos em locais de fácil acesso na prisão, uma vez que a simples distribuição de 

preservativos parece não ser suficiente no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do 

Bispo (EPSCB), porque alguns reclusos têm vergonha de os pedir aos Técnicos. Por outro 

lado, nesta prisão há celas partilhadas, penas longas e fenómenos de prostituição que 

podem potenciar comportamentos de risco ao nível das relações sexuais.  

Como recomendado pela UNAIDS/WHO, antes do programa de colocação de 

preservativos, será realizada uma formação destinada aos Técnicos, Guardas e Reclusos 

porque poderá existir alguma resistência a esta medida. 

No Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias) já se tentou implementar esta medida, 

mas sem sucesso.  

Tendo por base a experiência da FPCCSIDA em contexto prisional na aplicação de 

programas de prevenção, o projeto prevê ainda outras medidas para redução da 

transmissão do VIH/SIDA, outras IST e hepatites víricas através da realização de sessões 

in(formativas), com diferentes grupos, adaptadas às especificidades de cada um: reclusos 

do regime comum e que realizam ou recebam visitas íntimas. 

 

O projeto visa ainda uma partilha de saberes com o staff prisional. Serão realizados 

workshops para Técnicos sobre Comunicação, Confidencialidade, Sexualidade e Violência 

Sexual, VIH/SIDA e outras IST, hepatites víricas e tuberculose, Drogas. Com os guardas 

prisionais será transmitida informação aos Chefes/Subchefes, que multiplicarão alguns 

conceitos chave aos outros guardas prisionais. 

 

Outra valência do projeto será a realização de Aconselhamento pós-teste VIH, em 

reclusos seropositivos, encaminhados pelos serviços clínicos, com consentimento 

informado. Pretende-se assegurar um suporte eficaz após diagnóstico, negociar um plano 
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de redução do risco de transmissão da infecção, promover o coping sobre os estados 

emocionais negativos. A criação de grupos terapêuticos para reclusos seropositivos, prevê 

optimizar a adesão à TARV, porque se houver uma boa adesão, a carga viral é mais 

baixa/indetectável e se houver um comportamento de risco, a probabilidade de 

transmissão da infecção é menor. Esta medida de redução de riscos afigura-se de 

especial importância no EPPCustóias, onde a prevalência de VIH/SIDA é elevada.  

  

Um último objectivo é promover apoio psicossocial após a saída do EPSCB, dado que a 

reinserção é um fenómeno, muitas vezes, angustiante ao confrontar o ex-recluso com a 

necessidade de obter alojamento, reintegrar a família e aceder a cuidados de saúde. Esta 

situação torna-se ainda mais difícil perante doenças crónicas, em que os cuidados não 

devem ser interrompidos, como na SIDA, Hepatite C, ou que frequentem programas de 

substituição (Iguachi et al, 2002). 

Tendo em conta os aspectos referidos e as necessidades identificadas pelos 

Estabelecimentos Prisionais, só uma ação concertada e que abarque todas estas 

realidades permite ir ao encontro do objectivo traçado. Com o (EP)Saúde consegue-se 

responder a três realidades distintas ao nível da prevenção, mas com vulnerabilidades 

para o VIH/SIDA: reclusos com penas longas, baixa escolaridade/informação, com 

perturbações mentais (EPSCB); realização de visitas íntimas no EPESCB e jovens adultos 

e uma taxa elevada de infecção VIH/SIDA (EPPCustóias). 

 

Candidatura ao Prémio Manuel António da Mota (Mota-Engil) – candidatura da 

Delegação Da Região Norte e Lisboa 

“Projeto Nacional de Educação pelos Pares” 

Esta candidatura tinha como temática “Voluntariado” tendo sido apresentada uma 

candidatura acerca do Projeto Nacional de Educação pelos Pares, com todas as suas 

valências. 

 

Candidatura à EDP Solidária – Candidatura elaborada pela Delegação da Região 

Norte e Lisboa 

"PEPI - Projeto de Educação, Prevenção e Intervenção com crianças e 
adolescentes" 

Esta candidatura pretendia identificar os determinantes de não adesão à Terapêutica 

Antiretroviral, para redefinir estratégias que visem a promoção da adesão e, por 

conseguinte, a diminuição de falências terapêuticas e o desenvolvimento de resistências. 

Para tal, pretendíamos construir um programa de treino de competências pessoais e 

sociais, bem como um trabalho com as famílias com o intuito de identificar dificuldades 

relativas à doença e tratamento, promovendo estratégias de coping adequadas.  
   

 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) - Candidatura elaborada pela Delegação 

da Região Norte e Lisboa 

 

A investigação reporta-se a um estudo sobre a relação entre alguns factores psicológicos 

e adesão ao TARV (Tratamento antiretrovírico) nos reclusos infectados pelo VIH, com 

vista a fornecer algumas diretrizes para uma educação para a saúde mais eficaz. 

 Os seus objectivos são: a) identificar os níveis de conhecimentos que os reclusos 

seropositivos possuem acerca da sua doença; b) estudar as representações de doença 
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nos reclusos seropositivos; c) caracterizar o estado emocional (ansiedade, raiva e 

vergonha) dos reclusos seropositivos; d) avaliar o grau aceitação face ao regime 

terapêutico prescrito; e) compreender de que modo as representações de doença, o 

estado emocional e os conhecimentos sobre a doença podem influenciar as atitudes face 

ao regime terapêutico prescrito. 

 
2.5.2. Estabelecimento de Parcerias 

 

Tendo como objectivo: o aumento da divulgação da FPCCSida, a diversificação do 

público-alvo, a angariação de voluntários e de fundos, etc., foram estabelecidas as 

seguintes parcerias: 

- Banco Local de Voluntariado de Vila do Conde 

- Banco Local de Voluntariado de Matosinhos 

- ESAD de Matosinhos – Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos 

- IPAM do Porto – Instituto Português de Administração de Marketing 

- CTT, Correios de Portugal 

- Metro do Porto  

- Rádio Nova Era 

Outras solicitações de parceria foram iniciadas em 2011, mas aguardam resposta: Salsa 

Jeans;  Cartão Solidário; Joalheiros Anselmo 1910, Comissão de Voluntariado da 

Universidade do Porto; MAR Shopping; UNICER Bebidas S.A.;Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade do Porto e Impetus. 

 

2.5.3.Formação contínua das equipas CAOJ 

 

No sentido de uma formação contínua e atualização dos conhecimentos, os elementos da 

Equipa do CAOJ Porto tiveram a liberdade e oportunidade de participar em Congressos, 

Workshops e outras Ações de Formação consideradas como uma mais-valia para o 

desempenho das suas atividades. 

Destacam-se 

 Participação no Seminário de Educação Sexual – APF (Associação para 

Planeamento da Família) Universidade de Aveiro, 10 de Setembro de 2010, 

contando com a presença da Dra Raquel Oliveira e Dra Maria João. 

 Formação Científica e Pedagógica de Voluntários, realizadas na Universidade 

Lusíada do Porto, nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2010, tendo estado presentes 

todas as Professoras destacadas, a Presidente da Fundação e a Coordenadora 

do CAOJ Porto. A Dra Raquel Oliveira e a Dra Maria João Ferreira fizeram toda a 

articulação inerente ao processo e organização. 

 Duas Formações Pedagógicas, nos dias 27 de Outubro de 2010 e 4 Fevereiro de 

2010, dinamizadas no CAOJ do Porto, para colmatar necessidades da 

anteriormente citada, dinamizada pela Dra Raquel Oliveira, Dra Maria João 

Ferreira, Dra Marina Oliveira, Dra Laura Aguiar, Dra Teresa Freitas e Dra 

Elisabete Cardoso. 

 Participação na formação «Parents Are Teachers», Administered by Rockefeller 

ISSSP. Porto/Matosinhos 24 e 25 de Setembro de 2010, contando com a 

presença da Dra Maria João Ferreira. 

 Participação l Congresso Internacional «Sexualidade e Educação Sexual», 
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Políticas educativas, investigação e práticas, realizado na Universidade de Aveiro, 

nos dias 11, 12 e 13 de Novembro. 

 Formação a alunos do ensino secundário no INED da Maia no 29 de Novembro de 

2010 pela Dra Raquel Oliveira, Dra Maria João Ferreira, 

 Organização das II Jornadas Nacionais Ético-Jurídicas sobre a infeção VIH/SIDA, 

realizadas no dia 1 de Abril de 2011, na Biblioteca Almeida Garret do Porto, 

estando presentes a Dra Carla Esteves, Dra Elisabete Cardoso, Dra Jaqueline 

Ardachessian, Dra Marina Oliveira, a Dra Laura Aguiar e Dra Teresa Freitas. 

Fizeram parte da Comissão Organizadora deste CAOJ do Porto a Dra Raquel 

Oliveira e a Dra Maria João Ferreira. A Professora Doutora Teresa Vilaça, 

(Coordenadora deste CAOJ), fez parte da Comissão Científica. A Presidente da 

Fundação Portuguesa «A Comunidade Contra a Sida», fez parte da Comissão 

Organizadora e da Comissão Científica. Foi também Presidente das jornadas 

juntamente com o Professor Doutor Rui Nunes e o Professor Doutor Guilherme de 

Oliveira 

 Em Setembro de 2011, a Dra Laura Aguiar participou no Curso de Gestão do 

Voluntariado, uma formação de 40 horas, promovida pela Pista Mágica. 

 No dia 25 de Novembro de 2011, as Professoras Laura Aguiar, Maria João 

Ferreira e Tânia Moinhos participaram no Seminário “Trabalho Sexual e Direitos 

Humanos”, promovido pela APDES. 

 Nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2011, as Professoras Laura Aguiar, Tânia 

Moinhos e a Psicóloga participaram na formação "Prevenção da Infecção VIH/Sida 

e trabalho sexual", promovida pela ARS Norte. 

 II Jornadas Nacionais Ético-Jurídicas sobre a infecção VIH/SIDA, realizadas no dia 

1 de Abril de 2011, no Palácio de Cristal, Porto 

 Ação de Sensibilização sobre Voluntariado, CMO, 24 de setembro de 2011 

 Discriminação em Contexto Laboral, Cascais em 28 e 29 de setembro de 2011. 

 A 12 de Fevereiro de 2011, o CAOJ de Setúbal participou no Curso de Formação 

Científica “Educação para a Sexualidade e Prevenção da Infecção VIH/SIDA “ 

destinado a Voluntários de Intervenção do Projecto Nacional de Educação pelos 

Pares, organizado pelo CAOJ de Lisboa, realizado na Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias, em Lisboa; 

 Evento Regional “Jornadas de Educação Não Formal”, que se realizou no dia 9 de 

Maio de 2011 em Lisboa, organizado pela Agência Nacional do Programa 

Juventude em Ação, em parceria com o Instituto Português da Juventude.   

 Ação de Formação ”Didática da Sexualidade”, duração de 25 horas e creditadas, 

formador Quintino Aires, realizada no Pavilhão do Conhecimento, de Novembro a 

Fevereiro.  

 Seminário de Educação Sexual, na Universidade Lusófona a 9 de Setembro de 

2011 

 Crianças e Jovens em risco na Fundação – A Família no Centro da Intervenção. 

Fundação Calouste Gulbenkian a 29 de Setembro de 2011 

 Formação Científica destinada a Voluntários de Intervenção do Projecto Nacional 

de Educação pelos Pares, organizado pelo CAOJ de Lisboa na Faculdade de 

Medicina de Lisboa a 19 de Novembro. 
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2.5.4. Produção de Documentação 
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3. NOTAS FINAIS 

 
O desenvolvimento da Educação pelos Pares tem sido muito gratificante e enriquecedor 

para todos os, nele, envolvidos: voluntários universitários, alunos das escolas parceiras da 

Fundação, professores dos CAOJ e das escolas, e ainda os psicólogos das equipas 

CAOJ. 

 

As atividades realizadas, e a reflexão que se promove em torno delas, têm contribuído 

para que os adolescentes sintam a necessidade de adotarem comportamentos e estilos de 

vida saudáveis. 

 

Tem-se verificado, ao longo dos três últimos anos, uma maior solicitação da intervenção 

dos CAOJ nas escolas, quer através do desenvolvimento do Programa “Sexualidade e 

Prevenção VIH/SIDA”, quer para a realização de ações de sensibilização, formação ou 

debates.  

 

As equipas dos CAOJ tentaram corresponder a todos os pedidos de apoio, mas a 

dificuldade de gestão dos recursos humanos disponíveis nem sempre o permitiu.  

O trabalho desenvolvido foi, no entanto, muito produtivo, como se pode constatar pelos 

registos deste relatório. 

 

De facto, o quadro legislativo atual, torna obrigatória a inclusão da Promoção e Educação 

para a Saúde, como área de formação global do aluno, e a Educação Sexual foi definida 

como uma das suas áreas prioritárias. A forma como o nosso trabalho se encontra 

estruturado responde ao disposto na lei nº 60/2009 de 06 de Agosto, quer ao nível dos 

objetivos, quer ao nível dos conteúdos e metodologias adoptadas, pelo que os jovens são 

alvo de uma intervenção essencialmente preventiva, com ênfase no seu envolvimento e 

participação, garantindo um processo educativo interiorizante que conduz a mudança de 

atitudes e comportamentos. 

 

O fortalecimento das competências pessoais e sociais dos alunos, e uma melhoria do seu 

nível de informação, na área da Educação para a Saúde e para a Sexualidade, contribuem 

para uma melhoria significativa dos relacionamentos afectivo-sexuais entre os jovens, para 

a tomada de decisões saudáveis na área da sexualidade, e para a redução das possíveis 

consequências negativas dos comportamentos sexuais, tais como a gravidez não 

planeada e as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 

 

Além das escolas, os CAOJ desenvolveram atividades em Centros Educativos de Coimbra 

e de Lisboa, bem como em Estabelecimentos Prisionais, apoiando os beneficiários das 

ações no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, sensibilizando-os para a 

prevenção da infecção VIH/SIDA, alertando-os para os riscos associados a alguns 

comportamentos e orientando-os na tomada de decisões com vista à adopção de estilos 

de vida saudáveis. 

 

As ações quer de Formação quer de Prevenção, promovidas pela Fundação, atingiram um 

nível de qualidade, reconhecida pelos parceiros, graças ao elevado profissionalismo dos 
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técnicos e dos professores que trabalham nos CAOJ, os quais contribuem, de forma 

continuada e consistente, para a consecução dos objectivos da Fundação Portuguesa “A 

Comunidade Contra a SIDA”, no âmbito da Saúde Sexual e Reprodutiva, e da urgência de 

travar a infecção pelo VIH.  

Um agradecimento aos jovens voluntários, “pares educadores”, que contribuíram para o 

sucesso dos Projetos em que estiveram envolvidos, e têm tornado a Educação pelos 

Pares uma referência nacional. 

Um agradecimento aos colegas e membros do Conselho de Administração e aos 

Curadores pela confiança que em nós depositaram. 

 

4. AGRADECIMENTOS 

Ministério da Educação e Ciência 

Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

Ministério da Saúde 

Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA 

Administração Regional de Saúde de Coimbra 

Instituto Politécnico de Coimbra 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

Universidade Católica Portuguesa 

Escola Superior de Educação de Coimbra 

Câmara Municipal de Lisboa 

Câmara Municipal de Oeiras 

Câmara Municipal de Coimbra 

Câmara Municipal do Porto 

Câmara Municipal de Setúbal 

Junta de Freguesia da Ajuda 

Junta de Freguesia de Benfica 

Direcção Geral de Reinserção Social 

Estabelecimento Prisional de Sintra 

PT Comunicações 

Hotel Tiara  

Professores destacados nos CAOJ 

Formadores da componente técnico-científica 
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Jovens voluntários universitários das BUI, do TUI, do TEI e das BEI 

Escolas inseridas no projecto “Educação pelos Pares” 

Casas de Acolhimento Temporário onde se desenvolvem projectos CAOJ 

Centros Educativos onde se desenvolvem projectos CAOJ 

Mestre Carmo Carvalho, docente da Faculdade de Educação e Psicologia da 

Universidade Católica Portuguesa 

Direcção Geral de Reinserção Social - Centro Educativo dos Olivais  

Governo Regional da Madeira 

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais 

Secretaria Regional dos Recursos Humanos 

Secretaria Regional de Educação e Cultura 

 

J.B. FERNANDES MEMORIAL TRUST - FUNDAÇÃO ROCKFELLER 
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Lisboa, 23 de Janeiro de 2012 
 
 
 
 
         Dra. Filomena Frazão de Aguiar 
 
     Presidente do Conselho de Administração 
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CAOJ de SETÚBAL 

CAOJ de COIMBRA 

CAOJ do PORTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ª FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – BUI 

 

 



2ª FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - BUI 



 



 



 
FORMAÇÃO EM TEATRO – TUI  

 

      
 

      
 

 

       



COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A SIDA 
ACTIVIDADES NAS ESCOLAS 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA SEBASTIÃO DA GAMA 

 

 

 

                             
 

                             
 

                           
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA SECUNDÁRIA D. MANUEL MARTINS 
 

 

 

                   
 

           
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA BÁSICA 2/3 DO  BOCAGE 

 



Parceria com a Rede Social do Município de Coimbra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha de Prevenção no Dia Mundial da Saúde 

Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra 



Marcadores de livros 



Anexo 1: Participação das BEI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2: Apresentações do TUI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Concurso “Amar 

em segurança” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Fotografias dos Cafés para Pais 

Café para Pais – 27 de Maio 
 

Comportamentos de risco na adolescência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Anexo 5: Formação Científica de Voluntários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Formação Científica  
 

                                      17 de Novembro de 2011 
 

                               Auditório A2 da Universidade Lusíada do Porto 
 

 
VOLUNTÁRIOS DE INTERVENÇÃO NO 

“PROJECTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PELOS PARES” 
 
PROGRAMA 
 

8:45 ‐ Abertura do Secretariado 
 

9:00 ‐ Questionário Inicial 
 

9:15 ‐ Sessão de Abertura 
            Dra. Filomena Frazão de Aguiar (Presidente do Conselho de Administração da Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a 
SIDA”) 
            Prof.ª Doutora Teresa Vilaça (Coordenadora do CAOJ Porto) 
            Prof.ª Doutora Isabel Torres (Coordenadora dos Cursos de Mestrado na Universidade Lusíada) 

 

9.30 - A Importância do Voluntariado e da Educação pelos Pares na Luta Contra a SIDA 
Dra. Filomena Frazão de Aguiar  

 

10:00 - VIH/SIDA e outras IST 
              Prof. Dr. Mota Miranda  (Médico) 
 

10:30 ‐ Dependência do álcool: um grave malefício a evitar 
             Dra. Ana Feijão Gomes (Médica) 
 

11:00 ‐ Pausa para Café 
 

11:15  ‐ Consumo de Drogas e sua Prevenção 
               Sub-Chefe Fernando Rodrigues (Escola Segura – PSP) 
 

11:45 ‐ Tabagismo e sua Prevenção 
             Prof. Doutor Pais Clemente (Médico Otorringolaringologista) – A confirmar 
 

12:00 ‐ O papel das Crenças na Saúde Sexual e a sua integração nos Programas de Educação Sexual 
             Prof. Doutor Pedro Nobre (Psicólogo Clínico)  

 

12:30 ‐ Debate 
 

12:45 ‐ Pausa para Almoço 
 

14:30 ‐ Métodos Contraceptivos: uma perspectiva actual 
             Dra. Eufémia Ribeiro (Médica Ginecologista) 
 

15:00 – Violência no Namoro e Bulling 
              Dra. Marlene Fonseca – APAV (Delegação do Porto) 

 

15:30 ‐ A Escola e a Educação pelos Pares 
             Profª. Doutora Teresa Vilaça  
 

16:00 – Testemunhos de Voluntários 
 

16:30 ‐ Debate 
 

16:45 ‐ Questionário Final                                                Inscrições Abertas e Gratuitas! 
 

17:00 ‐ Encerramento                                     
              Dra. Filomena Frazão de Aguiar 
              Prof.ª Doutora Teresa Vilaça 
 
 



 

                         Parceira:         C       Com o Apoio:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

           Formação Pedagógica 
 

18 de Novembro de 2011 
 

Sala  V3 da Universidade Lusíada do Porto 
 
 

VOLUNTÁRIOS DE INTERVENÇÃO NO 
“PROJECTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PELOS PARES” 

 
PROGRAMA 
 
Coordenação Cientifico‐Pedagógica: Professora Doutora Teresa Vilaça 

 
 
9.00 ‐ Abertura 
              
9.05 ‐ Questionário Inicial 
 
9.15 ‐ Educação pelos Pares 

 
11.00 - Pausa para Café 
 
11.15 - Métodos e Técnicas de Educação de Pares 
 
13.00 ‐ Pausa para Almoço 

 
14.30 ‐ Sexualidade e VIH/SIDA 
 
16.15 – Pausa para Café 
 
16.30 – Planificação da intervenção das Brigadas Universitárias de Intervenção 

 
18.00 ‐ Debate 
 
18.15 ‐ Questionário Final 
 
18.30 ‐ Encerramento                                     
               
Toda a Formação Pedagógica será desenvolvida por meio dinâmicas activas pela Equipa do CAOJ  
do Porto 

 
ORGANIZAÇÃO: Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” 

 
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 
Rua Viana de Lima, 224, 4150-746 Porto 
Tel: 222 088 646 / Fax: 222 088 648 

                   E‐mail: caojporto@gmail.com 
       

                                                  Inscrições Abertas e Gratuitas! 
 
 



 

                                     Parceira:     Com o Apoio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 6: Cartaz do Dia Mundial da Luta Contra a Sida 

 

 

 



Anexo 7: Festa de Natal 
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