Projecto “De Viva Voz Pela Inclusão”

EDITORIAL

“As vítimas que sofrem anos a fio a
repetição das violências merecemnos o maior respeito pela sua
dignidade.”

envolvimento

e

participação

dos

actores sociais – crianças e jovens,

(Manuela Eanes)

alguns
O Dia Internacional das Crianças
Desaparecidas teve origem no facto
de, no dia 25 de Maio de 1979, uma
criança de 6 anos, Etan Patz, ter
sido raptado em Nova York, quando
se dirigia para a escola. O caso
chocou a América e foi manchete na
imprensa de todo o mundo e alterou
profundamente a forma como a
sociedade lidava com os casos de
crianças desaparecidas. Nos anos
que se seguiram várias organizações
começaram a assinalar a data, mas
foi só em 1986 que o 25 de Maio
conheceu a dimensão internacional
como o dia dedicado às Crianças
Desaparecidas.
O objectivo da data é encorajar a
sociedade e a comunicação social a
reflectir sobre todas as crianças
desaparecidas na Europa e no
Mundo, espalhar uma mensagem de
esperança e solidariedade a nível
internacional para com os pais e
famílias e ainda levar as autoridades
a reflectir na prevenção, nas
estratégias a implementar em
colaboração com as entidades
responsáveis pela Educação, pela
Justiça e pela Segurança.
O Instituto de Apoio à Criança,
enquanto membro da Missing
Children
Europe,
Federação
Europeia contra o Desaparecimento
e Exploração Sexual de Crianças,
lidera as acções de sensibilização e
divulgação em Portugal. A utilização
do símbolo “ a flor de miosótis”,
popularmente conhecida por “ não
me esqueças” ou “forget me not” é
uma das iniciativas, bem como a
operacionalização
do
Número
Europeu
para
as
Crianças
Desaparecidas 116 000.
No entanto, o combate ao problema
das crianças desaparecidas é de
todos nós e ninguém se deve
demitir da luta pela eliminação
deste tipo de crimes.
Surgem assim as novas tecnologias,
que, apesar de poderem potenciar
este fenómeno, são hoje em dia um
excelente meio de intervenção na
busca e recuperação de Crianças.
A Equipa de Coimbra

dos

quais

directamente

atingidos pelo problema. Com uma
abordagem baseada na promoção do
reconhecimento dos seus Direitos, o
projecto mobiliza crianças e jovens de
várias zonas do país, que partilham as
suas

perspectivas,

localmente,

em

workshops regionais. Estes momentos
estão a ser desenvolvidos em estreita
Tendo em conta os Objectivos de
Desenvolvimento

do

Milénio

e

a

Resolução das Nações Unidas para a
erradicação da pobreza (2008-2017),
bem como a necessidade de combater
a pobreza infantil e a transmissão
intergeracional da pobreza, realçada
enquanto prioridade de intervenção do
Ano Europeu 2010 e ainda a 1ª
prioridade da Estratégia para a Inclusão
Social do Plano Nacional de Acção para
a Inclusão 2008-2010, o projecto “De
Viva Voz Pela Inclusão”, centra-se na
temática da Pobreza Infantil e da
Exclusão Social das crianças e jovens,
enquanto

grupo

particularmente

vulnerável a esta problemática. Visando
reflectir sobre o fenómeno da pobreza
infantil

(sua

dimensão,

causas

e

consequências), realçando o impacto
para a vida das crianças e jovens, e
simultaneamente procurando dar voz às
percepções,

experiências

e

recomendações

dos

o

mesmos,

projecto adopta uma modalidade de

colaboração entre a Rede Construir
Juntos e o Instituto de Apoio à
Criança.

Posteriormente,

será

promovido um Encontro Nacional de
crianças e jovens, visando partilhar as
experiências locais e elaborar uma
carta de recomendações. Ao longo de
todo o processo, nos vários momentos
de

reflexão,

realização

o

de

projecto
um

filme

prevê

a

com

a

participação das crianças e jovens.
Para culminar o projecto, prevê-se a
realização de um Seminário sobre
Pobreza

Infantil,

visando

a

sensibilização da Sociedade Civil para
a problemática, a partilha de boas
práticas de combate à Pobreza Infantil
e dar visibilidade às percepções e
propostas
através

das
de

crianças

dois

e

jovens,

instrumentos

de

divulgação que perdurarão para além
de 2010: o filme e a Carta de
Recomendações

elaborada

pelos

mesmos.
Projecto Rua - Em Família para Crescer

INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS PARCEIROS
 Acções desenvolvidas no âmbito do
Projecto “De Viva Voz pela Inclusão”
- Lisboa –
Mini-repórteres
A acção para técnicos e jovens decorreu no Centro Cultural
e Social de Sto. António dos Cavaleiros, no dia 8 de Maio,
com a participação das seguintes instituições parceiras:
 Associação Luís Pereira da Mota (Pólo de Lisboa)
 Associação Chão dos Meninos (Pólo de Évora)
 Caritas de Beja (Pólo de Beja)
 Centro Cultural e Social de Sto. António dos Cavaleiros
(Pólo de Lisboa)
 IAC - Projecto Rua (Pólo de Lisboa)
 Sta. Casa da Misericórdia de Loures (Pólo de Lisboa)
Workshop Regional
Realizou-se no IPJ de Moscavide, no dia 5 de Junho, com a
participação das seguintes instituições parceiras:
 Ajuda de Mãe
 Associação Luís Pereira da Mota
 Carmoteca - Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora
do Carmo do Alto do Lumiar
 Centro Cultural e Social de Sto. António dos Cavaleiros
 IAC - Projecto Rua
 Sta. Casa da Misericórdia de Loures

- Coimbra Workshop Regional
Realizou-se no Centro de Acolhimento do Loreto, no dia 29
de Junho, com a participação das seguintes instituições
parceiras:
 Centro social e Paroquial de Recardães
 Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão
 Centro de Acolhimento do Loreto
 Fórum Construir Juntos
 Confraria Nossa Senhora da Nazaré
 Escola Secundária Calazans Duarte
 Integrar

 Acções a desenvolver no âmbito do Projecto
“De Viva Voz pela Inclusão”
- Braga Workshop Regional
Data: 2 de Julho de 2010
Instituições parceiras participantes:
 Centro Cultural e Social de Santo Adrião (Pólo Braga)
 Arte Nave Atelier (Pólo Moimenta da Beira)
 CENSO (Pólo Viana do Castelo)

- Lisboa Ambos os eventos
tiveram a colaboração da empresa
Help Images.

- Coimbra Mini-repórteres
A acção para técnicos e jovens teve lugar no Centro de
Acolhimento do Loreto, no dia 21 de Maio, com a
participação das seguintes instituições parceiras:
 Centro social e Paroquial de Recardães (Pólo Aveiro)
 Centro Cultural e Social de Santo Adrião (Pólo Braga)
 Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão (Pólo
Castelo Branco)
 Centro de Acolhimento do Loreto (Pólo Coimbra)
 Fórum Construir Juntos (Pólo Coimbra)
 Confraria Nossa Senhora da Nazaré (Pólo Leiria)
 Escola Secundária Calazans Duarte (Pólo Leiria)
 Arte Nave Atelier (Pólo Moimenta da Beira)
 CENSO (Pólo Viana do Castelo)

Com a colaboração
da empresa Help Images
e do Projecto Rua.
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Encontro Nacional de Jovens
Data: 6 de Outubro
Seminário Nacional
Data: 22 de Novembro
 Encontros

IV Conferência Europeia sobre Crianças
Desaparecidas e Exploradas Sexualmente
O dia 25 de Maio foi assinalado pela IV Conferência Europeia
sobre Crianças Desaparecidas e Exploradas Sexualmente,
subordinada ao tema “ As novas tecnologias aplicadas à
busca e recuperação de Crianças”, que decorreu no Novo
Auditório da Assembleia da República.
A sessão de abertura contou com a presença da presidente
do IAC, Drª Manuela Eanes, do Ministro da Administração
Interna, Dr. Rui Pereira, do Ministro da Justiça, Dr. Alberto
Martins, do Procurador-geral da República, Juiz Conselheiro
Pinto Monteiro e do Provedor da Justiça, juiz Conselheiro,
Alfredo José de Sousa.
Estiveram ainda presentes peritos nacionais e internacionais
nas questões do Alerta Rapto de Crianças, da Base de dados
criminal de ADN, para além de apresentar a situação nacional
relativamente ao combate ao fenómeno do desaparecimento
de crianças.

Apelo – Construir Juntos. Um mote. Um desafio.
Colabore enviando notícias, artigos, sugestões.

