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O Projeto Agentes de Transformação – 3C´S, está

enquadrado no Eixo 2 – Apoiar e defender os

direitos humanos do Programa Cidadãos Ativ@s. 

Este projeto é promovido pelo CASPAE 10, sedeado

em Coimbra, com financiamento proveniente da

Islândia, Liechtenstein e Noruega através do Active

Citizens Fund/EEA Grants - Programa Cidadãos

Ativ@s -, cuja responsabilidade de gestão em

Portugal é da Fundação Calouste Gulbenkian em

consórcio com a Fundação Bissaya Barreto. 

Projeto implementado por

For Fangers Pårørende

Associação Juvenil CodigAtómiko

Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Coimbra

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da

Universidade de Coimbra

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel

SÍNTESE

PROMOTOR
Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola

n.º 10

PARCEIROS

AGENTES DE
TRANSFORMAÇÃO

Projeto

3C´S
(Conhecimento, Consciencialização, Capacitação)

01 de junho de 2021 a 30 de novembro de 2023



JUSTIFICAÇÃO
O projeto nasce a partir de um diagnóstico social realizado por um projeto de intervenção social

e comunitário (cuja entidade gestora é o CASPAE) que identificou como problema a salvaguarda

dos direitos das crianças e jovens filhos de pais e/ou mães em situação de reclusão. O projeto

Agentes de Transformação 3C’s, surge com o objetivo de envolver jovens – filhos de pais

(ex)reclusos, mas também jovens sem esta experiência -, profissionais e pais. Utiliza-se um

modelo de trabalho em rede colaborativo para dar visibilidade, apoiar, defender e capacitar na

defesa dos direitos humanos, particularmente dos direitos das crianças e jovens filhos de pais

reclusos. Na medida em que entre os objetivos do projeto se destacam os relacionados com a

auto-determinação dos jovens e a capacitação parental, assume-se que a vivência plena dos

seus direitos, permitirá a quebra de ciclos de reprodução geracional de situação de reclusão

(Condry & Smith, 2018; Tremblay & Sutherland,2017), advindo daí benefícios individuais (jovens

socialmente inseridos, assumindo e vivenciando os seus direitos), sociais e económicos.

OBJETIVO GERAL

O projeto Agentes de Transformação – 3C´S tem por objetivo promover uma maior consciência e

conhecimento sobre os Direitos Humanos, apoiando-os e defendendo-os, particularmente os

direitos de crianças e jovens filhos/as de mães e/ou pais reclusos capacitando diferentes

interlocutores para um papel ativo como agentes de transformação.
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Jovens da sociedade em geral, designadamente

jovens filhos/as de pai/mãe em situação de

reclusão, residentes no concelho de Coimbra, com

vista, por um lado, à sua capacitação para o apoio

e defesa dos direitos humanos e, particularmente,

dos direitos dos filhos de pais (pai ou mãe) em

situação de reclusão, através de metodologias

ativas assentes no princípio de envolvimento ativo

e transformador que os jovens têm e, por outro

lado, promover o empowerment dos jovens filhos

de pais reclusos para uma vivência plena dos seus

direitos. 

Profissionais das áreas da justiça, segurança e

educação. Pretende-se envolver profissionais em

processos de capacitação com vista a uma

intervenção, no desempenho das suas funções,

mais eficaz, salvaguardando os direitos humanos e,

particularmente, os direitos dos filhos de pais (pai

ou mãe) em situação de reclusão. 

Outros Grupos-alvo do projeto:

Pais (pai ou mãe) em situação de reclusão (ou

exreclusão). A imersão da consciência de que os

seus filhos têm direito a uma parentalidade

positiva e que depende deles o exercício dessa

parentalidade, motivando-os para tal, é um dos

objetivos deste projeto. A vivência plena dos

direitos pelos jovens é, também, assegurada pelo

papel ativo dos seus pais, não bastando para a sua

auto-determinação e empowerment, uma maior

consciência e capacitação para os direitos

humanos por parte da comunidade e dos próprios

jovens e uma intervenção dos profissionais, é

fundamental que exista uma (re)ação parental

empática e que reforce e valorize este direito

GRUPOS-ALVO
PRINCIPAIS DO PROJETO 



A1) Sensibilização e capacitação de jovens, que visa trabalhar com jovens a área temática dos

Direitos Humanos e, particularmente, dos direitos dos jovens filhos de pais (pai ou mãe) em

situação de reclusão, numa perspetiva de capacitar para a ação, quer enquanto influenciadores

e promotores do conhecimento dos seus pares, quer numa perspetiva de empowerment e auto-

determinação. 

A2) Capacitação dos profissionais que visa a capacitação dos profissionais das áreas da justiça,

segurança, educação para contribuir para uma intervenção, consonante com a salvaguarda dos

direitos das crianças e jovens, particularmente em situações de rusga, detenção, audição em

tribunal e reclusão dos seus pais, bem como em contexto educativo. 

A3) Mediação e capacitação parental. Através da implementação duma metodologia de

investigação-ação será desenvolvido um trabalho à medida junto de pais (pai ou mãe) em

situação de reclusão ou ex reclusos/as, que visa a tomada de consciência do direito que os seus

filhos têm a uma parentalidade positiva. 

Com o desenvolvimento desta componente 3 C´s pretende-se testar (assumindo-se como

projeto-piloto) uma metodologia de intervenção e capacitação específica na área dos direitos

humanos, que venha a ser reconhecida por outras entidades e que leve à sua replicação noutros

territórios. 
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que integra as atividades de planeamento, coordenação e

monitorização, a avaliação externa do projeto e a implementação

do plano de comunicação definido. 

COMPONENTES DO PROJETO
O PROJETO INTEGRA TRÊS COMPONENTES

COMPONENTE 3C’S QUE SE CENTRA NA
TEMÁTICA DIREITOS HUMANOS E QUE
CONSISTE EM 3 ATIVIDADES

COMPONENTE DE
GESTÃO

do promotor CASPAE que prevê a implementação de um

conjunto de medidas, previamente identificadas em plano de

ação, e que visarão consultoria ao nível de planeamento

estratégico e de desenvolvimento de ferramentas de apoio 

COMPONENTE DE
CAPACITAÇÃO

à gestão, mentoria através de programa de capacitação para chefias intermédias e formação

dirigida aos colaboradores. Estas ações visarão reforçar a capacidade de gestão e organização,

mas também de sustentabilidade, quer no âmbito do presente projeto, quer ao nível global da

organização.
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