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Exercício da Matriz de Intervenção dos Jovens de DPJ

Tempo: aproximadamente 2 horas.          

Objectivo: avaliar como o seu projecto está actualmente a envolver jovens no seu projecto de P/CVE, ligar as 
actividades em curso/existentes às características do DPJ, e conceber actividades revistas ou novas que promovam 
o DPJ.

Procedimento:

1. Individualmente ou em equipa, pense num resultado que tenha identificado para o seu projecto de P/CVE que 
envolva ou afecte os jovens, e adicione-o ao seu flip chart. 

2. Escreva as actividades que planeou no âmbito desta realização, cada actividade numa nota adesiva diferente. 
Coloque estas actividades no seu lugar correcto na matriz. 

a. Por exemplo, planeou uma formação para jovens sobre capacidades de comunicação e negociação? Coloque 
essa nota adesiva  na caixa da função “capacitação” e do nível de intervenção “Individual”.  

3. Depois de colocar todas as actividades que têm um lugar claro na matriz, pense (pode fazê-lo tanto 
individualmente como em grupo) sobre as duas questões seguintes:

a. Será que existem características do DPJ ou níveis de intervenção que o seu projecto não tenha realmente 
tocado e que seriam valiosas para se concentrar agora?

b. Consegue pensar em mudanças nas actividades existentes ou em novas actividades que poderia estar a fazer 
para integrar ainda mais o DPJ no seu programa de P/CVE?

4. Escreva as revisões ou novas actividades que propõe numa cor diferente de notas adesivas e adicione-as à matriz. 

5. Faça um balanço com um grupo sobre as actividades novas ou revistas e chegue a acordo sobre as próximas 
etapas para a sua integração no seu projecto.

Conclusões Importantes: 
 z No final da actividade, deverá ter uma lista de potenciais actividades novas ou revistas que o seu projecto possa 
integrar. Certifique-se, antes de sair da sala, de identificar os próximos passos imediatos:

 { Consultas com pessoas que não estavam na sala (parceiros, jovens, beneficiários, doadores) para avaliar a 
viabilidade ou melhorar a ideia?

 { Reunião de seguimento  para analisar o orçamento e as implicações destas alterações?
 z Tirar fotografias do Flipchart e/ou tomar notas das actividades que escreveu e das revisões/aditamentos 
às mesmas.

FOLHETOS MATERIAIS

 z Matriz de Intervenção dos Jovens de DPJ (ver page 2) 
recriado em papel Flipchart. 

 z Papel de flip chart
 z Marcadores
 z Notas adesivas (2 cores)

Matriz de Intervenção dos Jovens para o DPJ 
Fonte:  USAID Positive Youth Development ECourses
 
Esta matriz é baseada numa ficha de trabalho utilizada nos cursos de DPJ da USAID ECourses, que por sua vez se baseia no: 
Examples of Positive Youth Development Program Activities Aligned with PYD Features, Mapped to a Socio-Ecological Model 
desenvolvido pela YouthPower.

https://www.youthpower.org/sites/default/files/YouthPower/files/resources/PYD Features Matrix FINAL.pdf


DESCRIÇÃO DO GRUPO-ALVO:  
REALIZAÇÃO:  
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CONTRIBUIÇÃO
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ACESSO A SERVIÇOS 
ADEQUADOS À IDADE E AMIGOS 
DOS JOVENS  
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