
CRIANDO
UMA CULTURA
DE ENCONTRO

Empoderar a juventude através da 
educação para eliminação da 

xenofobia, da discriminação e da 
exclusão na Europa
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DE QUE INICIATIVA SE TRATA?

A pandemia COVID-19 suscitou solidariedade entre pessoas 
de diversas origens religiosas e culturais; simultaneamente, 
na Europa, tem exacerbado tensões entre as comunidades 
migrantes, de refugiados e de acolhimento. O discurso de ódio, 
a estigmatização, o incitamento à discriminação e à xenofobia 
aumentaram durante a pandemia, baseando-se numa cultura de 
desconfiança existente nas sociedades.

Os jovens têm um papel fundamental a 
desempenhar no desafio de narrativas, 

atitudes e comportamentos baseados no 
medo, que exacerbam o antagonismo. 
Podem ajudar a promover e criar uma 

cultura de encontro, diálogo e colaboração 
na Europa. 

O projeto “Cultura de Encontro” pretende criar espaços de 
participação e partilha para que os jovens desenvolvam ainda 
mais os seus conhecimentos, atitudes e valores e se familiarizem 
com ferramentas significativas que os motivem a envolver-se 
ativamente com as comunidades, a questionarem e transformarem 
as narrativas do discurso de ódio e da discriminação, contribuindo 
assim para a prevenção da violência. 

Uma “Cultura de Encontro” tem como finalidade a promoção 
dos direitos humanos, dos princípios da democracia e do valor 
de aprendermos a viver juntos e conviver em sociedades plurais. 
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QUAL É O OBJETIVO 
DESTA INICIATIVA? 

O projeto procura empoderar e criar oportunidades de 
aprendizagem e desenvolvimento para jovens para que se 
tornem “agentes de transformação” nas suas comunidades. Mais 
especificamente, visa:

1. Conectar cidadãos europeus, jovens migrantes e refugiados 
que vivem na Europa.

2. Potenciar a consciência e a experiência de cidadania ativa dos 
jovens participantes.  

3. Introduzir ferramentas e processos de diálogo plurais e de 
interculturalidade como ponto de partida para abordar os 
problemas de discriminação, de ódio e de violência nas suas 
sociedades.

4. Empoderar os jovens participantes para se tornarem 
multiplicadores e desenvolverem iniciativas nas suas escolas 
e comunidades, que fomentem a inclusão, o respeito pela 
diversidade e o pluralismo.

5. Dotar os jovens de conhecimentos e metodologias para 
criarem e documentarem narrativas e soluções inspiradoras 
que fomentem a compreensão mútua e a solidariedade.

6. Desenvolver uma campanha de sensibilização liderada pelos 
jovens para mostrar, em toda a Europa, as suas ações e 
iniciativas coletivas.

7. Dotar os educadores / agentes educativos de recursos que 
suportem práticas pedagógicas que possam apoiar os jovens 
participantes na criação de uma “Cultura de Encontro” nas 
suas escolas e comunidades. 

Jovens de Espanha, Grécia, Itália e Portugal, participarão 
nesta iniciativa.  Sessenta educadores terão acesso a recursos 
pedagógicos para que possam promover e apoiar as iniciativas 
juvenis.  

Os participantes, em cada país, vão envolver-se nas suas escolas 
e comunidades e iniciarão projetos liderados por jovens, que 
podem ter um efeito multiplicador em muitos mais jovens nos 
seus países.   

Apoiando o desenvolvimento profissional dos agentes educativos 
e mobilizando os jovens para influenciar e envolver outros através 
das suas iniciativas, este projeto alcançará e transformará uma 
comunidade mais alargada de jovens, que se sentirão motivados 
e capazes de contribuir para desafiar a desconfiança dentro das 
comunidades, criando novas narrativas de compreensão e respeito 
mútuos, e reforçando a solidariedade em toda a Europa.

100
jovens

dos 14 aos17anos
professores

60

PARA QUEM É 
ESTA INICIATIVA?
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COMO SERÁ REALIZADA? 

O projeto utilizará uma abordagem participativa que promova 
a transformação pessoal e comunitária, que incentive a escuta, 
o questionamento e o pensamento crítico dos participantes, 
que fomente a empatia e a solidariedade, e que proporcione 
a cocriação de oportunidades e espaços para a ação coletiva 
colaborativa. 

Através de artes, jogos, indagações e 
reflexão, os jovens participantes iniciarão 
os seus próprios projetos para construir 

novas narrativas de compreensão mútua e 
solidariedade entre pessoas de diferentes 

culturas e crenças, contribuindo para a 
vivência da democracia inclusiva nas suas 

comunidades.

Será criada uma plataforma digital para apoiar o envolvimento 
e a partilha entre agentes educativos/educadores a nível 
transnacional.

O projeto dispõe de um modelo de monitorização e avaliação, 
com uma abordagem participativa, para compreender o impacto 
do projeto, incluindo a escuta profunda e a reflexão dialógica sobre 
a aprendizagem e transformação dos participantes. Identifica e 
mede as mudanças mais significativas a partir das perceções dos 
participantes, bem como identifica as competências desenvolvidas 
como fruto das interações com os outros e dos projetos que irão 
iniciar e concretizar.

O QUE GANHAM OS JOVENS, 
ESCOLAS E ORGANIZAÇÕES AO 
PARTICIPAR?

O projeto tem múltiplos benefícios 
para as escolas, organizações, 
comunidades e jovens envolvidos, 
incluindo:

• Os jovens têm autonomia 
para lidar com questões 
de discriminação, ódio e 
violência por meio do diálogo 
intercultural e inter-religioso.

• Os jovens estão ligados uns aos 
outros e adquirem experiências 
de cidadania ativa na Europa.

• Os jovens tornam-se 
multiplicadores, liderando 
iniciativas de promoção de uma 
cultura de encontro.

• Os jovens aprendem a usar 
metodologias para uma 
narrativa inclusive.

• Os jovens lideram uma 
campanha nas redes sociais para 
desenvolver novas narrativas de 
encontro.

• Os educadores adquirem/
reforçam competências 
para promover uma cultura 
de encontro nas escolas e 
comunidades.



9

Ateliês de desenvolvimento 
profissional para educadores – 

online e presenciais – centrados 
na exploração de recursos 

educativos/pedagógicos que lhes 
permitam dar melhor suporte ao 
envolvimento e participação dos 
jovens no diálogo e na cocriação.

Ateliês participativos online e presenciais 
que permitam aos jovens viver 

experiências centradas nos valores e nos 
princípios de cidadania ativa, promovendo 

a exploração e apropriação de recursos 
que incentivem a formação experiencial de 

uma “Cultura de Encontro” nas suas 
comunidades. 

Ateliês de storytelling 
que apoiem 
processos de 

documentação das 
suas experiências, 

dos seus percursos e 
dos resultados dos 

seus projetos.

Projetos liderados por 
jovens nas suas 

escolas e 
comunidades para 

criar novas narrativas 
de compreensão 

mútua, de pertença e 
de respeito.

Criação e animação de uma 
campanha na comunicação 

social e nas redes sociais  
para mobilizar mais jovens na 
Europa, sensibilizar, partilhar 

as suas experiências e 
influenciar mudanças 

positivas. 

ATIVIDADES
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QUANDO SE REALIZARÁ?

2021 2022

Avaliação

Sep Jun

Jan

Ateliês 
para educadores Diálogos 

transnacionais

Ateliês 
para jovens

Ateliês de 
storytelling

Campanhas nos 
meios de comunicação 

e nas redes sociais

Implementação 
de iniciativas
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PARCEIROS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

O projeto é proposto por um consórcio europeu de entidades 
que comungam de princípios e valores e que entre si colocam à 
disposição os respetivos recursos, experiências e conhecimentos 
especializados: Arigatou International, Scholas Occurrentes, 
Fundação Aga Khan, Portugal, Centro Europeu Wergeland e do 
Instituto de Investigação da Paz da Fundação Guerrand-Hermès.

A Abordagem de Educação Ética da Arigatou International 
promove reflexões críticas para ajudar a alimentar a compreensão 
e o respeito pela diversidade e criar um sentido de comunidade 
entre os jovens.

A metodologia desenvolvida pela Scholas Occurrentes convida 
jovens de diferentes origens a unirem-se, a ouvirem-se a si próprios 
e aos outros, a redescobrirem a sua paixão, a aprofundarem as suas 
preocupações mútuas e a cocriarem soluções para os desafios que 
as suas comunidades enfrentam.

O trabalho da Fundação Aga Khan sobre o pluralismo, a experiência 
em projetos de inclusão social e a experiência no desenvolvimento 
de comunidades urbanas enriquecem ainda mais a profundidade e 
o impacto do projeto. 

A abordagem do Centro Europeu Wergeland de Educação para a 
Cidadania Democrática assegura o foco do projeto na promoção da 
cidadania ativa, e numa cultura de democracia e direitos humanos 
nas escolas, comunidades e sociedades.

RELEVÂNCIA DO PROJETO PARA A 
FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL?

• Compromisso da Fundação com a Educação Intercultural sendo 
esta um dos domínios da Estratégia Nacional de Educação 
para a Cidadania, sob a responsabilidade do Ministério da 
Educação, da educação pré-escolar ao ensino secundário.

• Fortalecimento de cultura(s) organizacional(ais) que promova(m) 
os valores do pluralismo, contribuindo para promover uma 
maior consciencialização sobre o preconceito em ambientes 
de educação/aprendizagem.  

• Criar maior espaço e tempo para a participação dos jovens em 
projetos significativos que envolvam toda a escola.

• Promover a motivação e o saber dos profissionais para estimular 
aprendizagens holísticas através de maior integração curricular, 
abordagens participativas e de envolvimento da comunidade.

O Instituto de Investigação da Paz da Fundação Guerrand-Hermès, 
através da sua experiência em bem-estar humano holístico, e 
experiências na avaliação participativa de programas, proporcionará 
um quadro de monitorização e avaliação baseado em valores que 
não só reflete a intenção deste projeto, como permite ainda aos 
participantes apreciar os processos de transformação, de forma 
dialógica e colaborativamente.
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COMO PODE A FUNDAÇÃO 
AGA KHAN PORTUGAL 
CONTRIBUIR PARA O PROJETO?

• Mobilizando e colocando o projeto ao serviço da Rede de Escolas 
para a Educação Intercultural (REEI), uma iniciativa do Alto 
Comissariado para as Migrações em parceria com o Ministério 
da Educação e a AKF. O projeto deverá ser desenvolvido em 
escolas REEI, o que poderá criar oportunidades de inspiração 
e partilha com outras escolas da rede nacional. Integrando no 
projeto o Quadro de Referência de Educação para o Pluralismo 
do Global Centre for Pluralism1. 

• Adotando no seio do consórcio abordagens participativas 
para codesenhar e implementar o projeto.

CONTACTOS EM PORTUGAL 
 
Inácia Santana: inacia.santana@akdn.org  
Mónica Mascarenhas: monica.mascarenhas@akdn.org 
Sofia Nunes Peyssonneau: sofia.peyssonneau@akdn.org 

1  O Global Centre for Pluralism é uma organização sem fins lucrativos 
independente fundada por Sua Alteza o Aga Khan e o Governo do Canadá. O Centro 
trabalha com líderes de políticas, educadores e construtores de comunidades em todo 
o mundo para ampliar e implementar o poder transformador do pluralismo. Global 
Centre for Pluralism

https://www.pluralism.ca/
https://www.pluralism.ca/
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