PROJETO THEAM
FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM DIREITOS DAS CRIANÇAS:
A CONVENÇÃO EM PRÁTICA
A Convenção sobre os Direitos das Crianças é um texto inovador que transformou a visão
tradicional sobre a infância e as crianças. Pela primeira vez, a infância é reconhecida
como uma fase única e com valor próprio e as crianças são vistas como seres sujeitos de
direitos. Porém, a Convenção não providencia apenas um quadro legislativo ela
estabelece também um conjunto de princípios fundamentais que deverão ser aplicados
pelos serviços e profissionais que trabalham em prol das crianças e adolescentes. A
consideração do superior interesse das crianças, o respeito pelas suas capacidades em
desenvolvimento e o direito à participação são alguns desses princípios. O projeto THEAM
pretende contribuir para a mudança de cultura das instituições e para uma prática
profissional cada vez mais centrada nas crianças e nos seus direitos.

O que é o projeto THEAM?
THEAM é um projeto transnacional coordenado pelo CESIS – Centro de Estudos para a
Intervenção social e cofinanciado pelo programa da Comissão Europeia “Direitos,
Igualdade e Cidadania”. O projeto desenvolve-se no contexto de uma parceria
transnacional constituída por organizações de quatro países europeus: Portugal, Espanha,
Itália e Grécia.

Objetivos do projeto
• Formar 115 profissionais que exerçam funções no domínio da proteção das crianças e
adolescentes, com especial enfoque para profissionais de saúde, no domínio dos direitos
das crianças;
 Criar e adaptar materiais de formação sobre os direitos das crianças e aplicação, nas
práticas profissionais, dos princípios enunciados na Convenção dos Direitos das
Crianças.
• Integrar progressivamente o currículo de formação do projeto na formação de base e
contínua das/dos profissionais, em vigor.

Objetivos da formação
Em termos gerais, os objetivos da formação a realizar no âmbito do projeto THEAM são:
 Melhorar o conhecimento, atitudes e desempenho dos/as profissionais em relação aos
direitos das crianças, em contexto de programas de prevenção e intervenção precoce;
 Incentivar a elaboração de planos de intervenção com que conduzam à implementação
dos princípios da Convenção dos Direitos da Criança nos locais de trabalhos dos/as
formandos/as.

Grupo-alvo
A formação a desenvolver no âmbito do projeto destina-se a profissionais que exercem
funções no domínio da proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes,
com especial enfoque para profissionais de saúde e proteção.

Estrutura do currículo de formação
O currículo de formação sobre os direitos das crianças para profissionais tem o objetivo
estratégico de contribuir para o desenvolvimento de materiais formativos de fonte aberta e
de desenvolver um currículo-base para todos/as os/as profissionais que trabalham com
crianças e adolescentes, que possa ser adotado por instituições de ensino superior e de
formação contínua.
Os módulos serão estruturados da seguinte forma:
Módulo 1: Introdução à Convenção sobre os Direitos das Crianças e à relação entre
necessidades e direitos das crianças e adolescentes.
Módulo 2: Introdução aos princípios gerais da Convenção e a relevância para o trabalho
desenvolvido pelos/as profissionais de proteção.
Módulo 3: A participação das crianças e adolescentes: princípio e práticas profissionais.
Módulo 4: Uma abordagem holística à proteção da criança e do adolescente: implicações
para a prática profissional.
Módulo 5: O acesso das crianças à justiça (children friendly justice).

Metodologia, organização e duração
A formação basear-se-á em metodologias ativas partindo-se das experiências dos/as
profissionais envolvidos/as para a construção de um percurso formativo. A formação terá a
duração de 30 horas que serão distribuídas da seguinte forma:




Três dias em contexto de sala com a duração de 7 horas/dia;
Cinco horas de trabalho prático realizado no contexto laboral de cada participante;
Quatro horas de seminário final.

Próxima formação – Local e calendarização
SANTARÉM - 11, 12 e 19 de Outubro (7 horas) das 9h30 às 18 horas e dia 26 de Outubro
das 14h às 18 horas.
A formação irá decorrer no auditório do Instituto da Segurança Social de Santarém, no
Largo do Milagre, nº 49 – 51, 2000-069 Santarém
Inscrição gratuita.

