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A “participação” é um dos princípios direc-
tamente associado às sociedades democrá-
ticas, surgindo como um direito universal de 
todos os cidadãos, independentemente da 
idade, cor, credo ou condição social, deven-
do ser encarada como uma oportunidade 
efectiva e acessível a todos, e ser traduzida 
em diversos contextos, na vida familiar, pro-
fissional, local, associativa e politica.
Contudo e apesar de ser considerada um 
direito universal, a prática nem sempre lhe 
corresponde, verificando-se cada vez mais 
uma propensão das pessoas para o descom-
prometimento, para a desresponsabilização 
e para a abstenção perante tudo aquilo que 
as rodeia, refugiando-se na ideia comum de 
que não vale a pena lutar, porque nada vai 
mudar… porque são uma minoria, vivem em 
locais carenciados, têm dificuldades económi-
cas…, enfim, um sem número de limitações, 
que por vezes são o reflexo da realidade, 
mas que não podem e sobretudo não devem 
ser uma barreira à participação activa na 
comunidade onde residem e/ou na própria 
sociedade. 
É pelo facto do Programa Escolhas acreditar 
que é possível provocar mudanças na vida 
das crianças e dos jovens, através de uma 
maior participação destes nos projectos, 
que esta é considerada como um dos princí-
pios gerais do Programa.
Assim, uma das directivas previstas em 
regulamento é que, “… os projectos devem 
promover uma cultura de participação dos 
destinatários na concepção, implementação 
e avaliação das actividades reforçando a sua 
(co) responsabilização.”1

A participação plena de cada um, na vida em 
sociedade, deve ser trabalhada desde muito 
cedo com os jovens. Assim, os projectos 
Escolhas surgem como uma espécie de 
experiências piloto a este nível, facilitando 
o desenvolvimento de determinadas compe-
tências nos jovens que lhes permita exercer 
o direito de cidadania activa.
Uma das apostas do Programa Escolhas é 

1 Cf. Regulamento do PE, pp.8, alínea g) do artigo 5º - Capítulo II – 
Dos princípios gerais
2 In Ulrich, Schiefer e outros (2006), “MAPA - Manual de Planeamen-
to e Avaliação de Projectos”,  Capítulo II, pp 23-38.

que os projectos desenvolvam metodologias 
participativas, de forma a que, sejam os 
jovens eles próprios, mentores e dinamiza-
dores das actividades e dos projectos e não 
meros receptores. É fulcral que estes parti-
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cipem ao nível do planeamento, execução e 
avaliação dos projectos, de forma a sentirem 
que estes também lhes pertencem e que as 
suas opiniões são importantes e tidas em 
consideração na implementação do projecto.
Quando se fala de metodologias partici-
pativas nos projectos, perspectiva-se “…a 
mobilização de uma considerável multiplici-
dade de métodos, técnicas, instrumentos e 
ferramentas…que envolvem activamente os 
actores sociais implicados num determinado 
contexto, processo ou evento” valorizando-se 
assim, “…a interacção, o confronto de expec-
tativas e o envolvimento dos participantes.”2

Para o efeito, os projectos terão de se 
socorrer de estratégias de negociação entre 
o consórcio, a equipa técnica e os destina-
tários, criando momentos que propiciem a 
reflexão, a partilha de opiniões e as tomadas 
de decisão conjuntas, que vão de encontro 
aos interesses e necessidades de todos os 
intervenientes, especialmente das crianças 
e jovens.
Desta forma, transmite-se às camadas mais 
jovens que elas têm um papel preponderante 
no projecto, na comunidade e na socieda-
de e que as suas opiniões são relevantes, 
fazendo-lhes ver que têm um papel impor-
tante a desempenhar na comunidade a que 
pertencem.  
Está experienciado que quanto maior for o 
envolvimento dos destinatários nos projec-
tos maiores serão as suas probabilidades de 
sucesso, pois os projectos devem ser cons-
truídos com as crianças e jovens e não para 
as crianças e jovens. Ao trabalhar com…, os 
jovens assumem o projecto como algo que 
também é seu e adquirem um sentimento 
de pertença e de identidade, que muitas das 
vezes não possuem relativamente a outros 
contextos de vivência, provocando nestes 
uma maior responsabilização sobre as suas 
práticas, criando-se assim as condições 
necessárias para o seu empoderamento, visto 
que adquirem um maior controlo sobre as 
suas decisões e acções, facilitando a cons-
trução de projectos de vida mais sustentados 
e participados.

“os projectos devem ser 
construídos com as crian-
ças e jovens e não para 
as crianças e jovens. Ao 
trabalhar com…, os jovens 
assumem o projecto como 
algo que também é seu e 
adquirem um sentimento 
de pertença e de identida-
de, que muitas das vezes 
não possuem relativamente 
a outros contextos de vi-
vência, provocando nestes 
uma maior responsabiliza-
ção sobre as suas práticas”






































































































