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Resumo do projeto

O projeto "XAJI: Ative Youth Network for Equality: Promoting the Role of

Youth and Men-to Follow for the Prevention of Violence against Women and

Gender Equality", financiado pelo programa DAPHNE da Comissão

Europeia, é uma iniciativa de combate à violência de género nas escolas, que

visa contribuir para a prevenção da violência e deteção de padrões abusivos

dentro das escolas envolvidas, de modo a promover uma mudança social

referente aos valores igualitários, não discriminatórios, atitudes e modelos

relacionais com uma perspetiva de género.

O projeto, desenvolvido por uma parceria de associações da Catalunha e

de Portugal, bem como o Município de Vila Nova de Gaia, centra-se no

acompanhamento e formação de jovens de escolas da Catalunha (Espanha)

e Vila Nova de Gaia (Portugal) para se tornarem agentes de mudança para a

igualdade de género e para a prevenção da violência contra as mulheres,

com especial ênfase nas figuras Role Model masculinos e o seu impacto nos

pares e comunidades. As pessoas profissionais do projeto XAJI devem servir

de referência para o seu grupo de pares, defendendo e trabalhando para a

prevenção e deteção de casos de violência de género no contexto escolar.

Para a sensibilização dos seus pares, famílias e comunidades, será feito um

esforço significativo na deteção, conceção e implementação de iniciativas de

sensibilização nas suas escolas e comunidades, com o apoio das instituições

locais.



Objetivos

● Objetivo 1 - Promover a capacitação social da juventude através da

sensibilização, formação e acompanhamento, para que sejam

porta-vozes para a igualdade de género e a prevenção, deteção e

inversão da violência baseada no género nos seus contextos.

● Objetivo 2 - Possibilitar o sentido de identidade e pertença entre os

coletivos do XAJI.

● Objetivo 3 - Promover a igualdade de género em contextos

educativos formais, acompanhando as pessoas docentes na

prevenção e deteção de situações de violência de género entre os/as

alunos/as.

● Objetivo 4 – Promover uma sinergia que promova o intercâmbio de

iniciativas entre movimentos juvenis pela igualdade de género e

instituições públicas, para melhorar o impacto das ações de prevenção

e sensibilização para a violência de género nos territórios.

● Objetivo 5 - Reforço do grupo de trabalho XAJI formado por 7-8

organizações especializadas na prevenção da violência baseada no

género.

● Objetivo 6 - Acompanhamento dos/das jovens do XAJI no processo de

autorrealização e desenvolvimento iniciado para quebrar o silêncio e

tornarem-se agentes da mudança.



Ações

As ações dentro das escolas serão desenvolvidas durante o período escolar,

de setembro a maio/junho (cursos 2022-2023 e 2023-2024).

As ações do projeto que serão desenvolvidas nas escolas, a sua frequência

e horário aproximados, são as seguintes:

1. Sessão de apresentação do projeto XAJI, onde se apresenta a

iniciativa aos/às alunos/as, professores/as e incentivar os/as alunos/as a

participarem - 1 ou 2 sessões de 1 hora por escola – setembro/outubro

2022;

2. Sessões de formação e reflexão com grupos de jovens do XAJI

sobre igualdade de género e prevenção da violência contra as

mulheres, para que se tornem Agentes de Mudança para a Igualdade -

1 sessão de 2 horas por mês (total de 7-8 sessões por curso), durante os

anos escolares 2022-2023 e 2023-2024;

3. Formação das pessoas docentes (online e/ou presencial) sobre a

igualdade de género e prevenção da violência contra as mulheres em

sala de aula - 30 horas de formação, outubro-dezembro de 2022;

4. Sessões de sensibilização abertas aos/às alunos/as nas escolas sobre

a igualdade de género e prevenção da violência, com destaque para

masculinidades e estereótipos de género - total de 3 sessões de 1 hora

por escola, durante os anos letivos 2022-2023 e 2023-2024 (datas a

acordar em função da disponibilidade);

5. Ações de sensibilização nas escolas desenvolvidas por jovens do

XAJI - total de 2 ações por escola, entre janeiro e junho (2023 e 2024);

6. Ações de sensibilização a nível comunitário desenvolvidas por

jovens do XAJI - total de 2 ações por escola, entre janeiro e junho (2023

e 2024);

7. Encontros entre grupos XAJI a nível nacional e internacional.

o Encontro nacional: todos os anos, os 5 grupos XAJI de Vila Nova

de Gaia vão reunir-se 1 dia para trocar, aprender e partilhar com

outros/as jovens XAJI de Portugal - 1 dia de 6 horas por ano: em

abril de 2023 e em abril de 2024;



o Reunião internacional: todos os anos, representantes dos 5

grupos XAJI de Vila Nova de Gaia e dos 5 grupos XAJI de

Barcelona, vão reunir-se 1 dia onde poderão partilhar, aprender

e trocar experiências - 1 dia de 6 horas por ano: maio 2023 (Vila

Nova de Gaia) e maio de 2024 (Barcelona);

8. Grupos de foco com jovens XAJI, onde é aprofundado a perspetiva

psicossocial na desconstrução iniciada com o programa XAJI - 1 sessão

de grupo de foco de 1-2 horas por escola, curso 2023-2024;

9. Sessões individuais de cuidados psicossociais em casos de

necessidade, nomeadamente em relação às pessoas autoras de

violência de género em sala de aula, os cuidados

psicossociais/acompanhamento podem estar disponíveis a nível

individual durante o ano letivo - 10 sessões por escola,

aproximadamente, ano letivo 2023-2024.

Público-alvo

● Jovens entre os 13 e 17 anos

● Participação de voluntária

● Compromisso de 2 anos

Papel das escolas

● Fornecer um espaços para a realização das sessões;

● Possibilitar que o XAJI seja um grupo reconhecido que possa realizar

ações na escola, além das sessões;

● Facilitar sinergias entre outras ações de coeducação: assembleias,

comissões familiares;

● Designar uma ou mais pessoas da escola de referência do XAJI.



Papel da pessoa de referência

● É a pessoa que atua como um elo entre a Escola, as/os jovens e a

coordenadora do XAJI;

● Elaboração do calendário para todo o curso;

● Deve estar presente nas sessões de formação e laboratório;

● É importante que tenha o apoio da gestão e do corpo docente para ter

espaços, horários e viabilizar ações de conscientização durante o ano;

● É a pessoa que ajuda a detectar possíveis necessidades dos jovens e

informar a coordenadora;

● Deve participar das reuniões informativas do início do curso,

acompanhamento e encerramento.

Papel da Plano i

● Liderar e impulsionar atividades com os/as jovens;

● Realizar as sessões de formação e laboratório dos grupos de jovens;

● Atender às necessidades específicas do grupo;

● Criar uma rede com os grupos de Vila Nova de Gaia;

● Acompanhar as sessões de formação desenvolvidas por outras

entidades;

● Participar nas sessões;

● Participar e coorganizar os Meetings Internacionais;

● Participação das ações que são feitas no âmbito territorial derivado do

XAJI;

● Preparar a memória fotográfica e relatos de cada escola;

● Coordenação com a Plataforma.



Calendarização

1º ano (2022/2023)
Mês Sessão Horário Tarefa

Setembro - - Reunião com as escolas
Outubro 1 2 horas Apresentação nas turmas

Novembro 2 2 horas Laboratório
Dezembro 3 2 horas Formação 1

Janeiro 4 2 horas Laboratório
Fevereiro 5 2 horas Formação 2

Março 6 2 horas Laboratório
Abril 7 2 horas Formação 3

Maio 8 2 horas Laboratório + Meeting
V.N.Gaia

Junho 9 2 horas Laboratório

2º ano (2023/2024)
Mês Sessão Horário Tarefa

Setembro - - Reunião com as escolas
Outubro 1 2 horas Apresentação nas turmas

Novembro 2 2 horas Laboratório
Dezembro 3 2 horas Formação 4

Janeiro 4 2 horas Laboratório
Fevereiro 5 2 horas Formação 5

Março 6 2 horas Laboratório
Abril 7 2 horas Formação 6

Maio 8 2 horas Laboratório + Meeting
Catalunha

Formação

Sessão Tema
1 Igualdade de Género e Linguagem Inclusiva
2 Questões LGBTI - Orientação sexual, identidade e expressão de

género e características sexuais à nascença
3 Violência de Género
4 Masculinidades hegemónicas
5 Tipos de violências machistas e prevenção
6 Educação afetivo sexual

*Adaptáveis às necessidades das escolas e dos/as jovens.



Parceria

● Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere: Desde 2004, a

Plataforma desenvolve projetos e ações de combate à violência contra

as mulheres na Catalunha, Espanha, UE e internacionalmente, na

Colômbia, Palestina e Moçambique, reunindo diferentes realidades

para trabalhar pelo objetivo comum de erradicar a violência contra as

mulheres. Desde 2004, organiza anualmente o Fórum de Combate à

Violência de Gênero, espaço especializado em Violência Baseada no

Género, no qual cerca de 2.000 pessoas participam anualmente. Da

mesma forma, há mais de 10 anos, todos os meses, a Plataforma

realiza uma ação de conscientização em Barcelona para denunciar e

prestar homenagem às vítimas de feminicídios na Catalunha e em

Espanha.

● Associação CONEXUS: É uma organização com vasta experiência e

conhecimento de primeira linha no cuidado psicossocial de mulheres,

homens, meninas, meninos e adolescentes, promovendo o

aprimoramento das relações afetivas e familiares, a erradicação da

violência e estilos de vida saudáveis e igualitários, particularmente

trabalhando com autores da violência contra a mulher e na

transformação e desconstrução das masculinidades patriarcais,

argumentando que a reflexão crítica sobre identidade masculina e

aprendizado com a violência permite sua rejeição e facilita a

construção de formas alternativas de relacionamento.

● Associação Plano i para a Igualdade e Inclusão: A Plano i tem

trabalhado, desde a sua fundação, com diversos públicos-alvo: pessoas

LGBTI, vítimas de violência de parceiros/as íntimos, vítimas de violência

de gênero, vítimas de violência doméstica e estudantes do ensino

fundamental à universidade, nas áreas de prevenção, intervenção,

encaminhamento e mapeamento. Destaca-se também o seu trabalho

com públicos estratégicos, especialmente a nível educacional (com

cursos de igualdade de gênero, violência de gênero e doméstica,

identidade de gênero, orientação sexual, bullying, direitos humanos),



com jovens, professores/as de diversos níveis educacionais,

profissionais da educação em cargos gerenciais e administrativos,

trabalhadores/as na área de psicologia, serviço social e educação

social, advogados/as,  polícia e técnicos de assistência às vítimas.

Catalunha



Contactos

Rua:

Rua de Baixo, nº6, 4050-086 Porto

E-mail:

xaji@associacaoplanoi.org

Contacto telefónico:

913 059 118 / 222 085 052

Instagram:

@xaji_portugal


