
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

    
 

      
 
 

No âmbito do projecto “De Viva Voz pela 
Inclusão”, enquadrado no Ano Europeu do 
Combate à Pobreza e à Exclusão Social - 
2010, o Instituto de Apoio à Criança em 
parceira com a Rede Construir Juntos 
promoveu no dia 22 de Novembro de 2010 
o Seminário “Novos Olhares para Grandes 
Desafios”, que decorreu na Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 
Com este Seminário pretendeu-se contribuir 
para a mudança do paradigma sobre 
pobreza infantil e exclusão social, bem 
como promover a reflexão sobre boas 
práticas de intervenção nesta área. 
A sessão de abertura foi presidida pela Dra. 
Manuela Eanes, Presidente do IAC, Dr. 
Carmelo Rosa, Representante da Fundação 
Calouste Gulbenkian, Dr. Armando Leandro, 
Presidente da Comissão Nacional das 
Crianças e Jovens em Perigo e Dr. Coelho 
Antunes, vogal da direcção do IAC. 
Paula Duarte Coordenadora do Fórum 
Construir Juntos e Matilde Sirgado, 
Coordenadora do Projecto Rua, deram 
início aos trabalhos com apresentação da 
Rede Construir Juntos e do seu papel no 
combate à pobreza e exclusão social. 
Durante a manhã, no primeiro Painel, 
moderado por Fernanda Freitas, 
Embaixadora do Ano Europeu, foram 
apresentados dois estudos sobre a Pobreza 
Infantil em Portugal e na Europa, 
conduzidos, respectivamente por Amélia 
Basto, professora no Instituto Superior 
Economia e Gestão de Lisboa e por Mafalda 
Leal da Eurochild. 
Os participantes do Seminário tiveram 
ainda oportunidade de escolher diferentes 
workshops com o objectivo de partilhar 
experiências inovadoras e boas práticas, 
tendo sido abordados temas abrangentes 
como a Educação Financeira (Susana 
Albuquerque – ASFAC); Educar para o 
Optimismo (Helena Marujo – FPUL);  
Empreendedorismo Juvenil (Paula Pio – 

Loja Solidária CACFF) e o Projecto 
“Esvoaçar” ( Armando Fernandes - Cruz 
Vermelha de Guimarães). A apresentação 
das conclusões destes workshops ficou a 
cargo de Carlos Caixas, psicólogo da 
Associação Artenave de Moimenta da Beira.  
De tarde, já no segundo painel moderado 
por Nuno Ferro, técnico do Centro 
Assistência Social Lucinda Anino dos 
Santos, em Lagos, foi feito a divulgação dos 
produtos resultantes do projecto “De Viva 
Voz pela Inclusão”: uma Carta de Propostas 
elaborada pelas crianças e jovens e dirigida 
a interventores sociais e decisores políticos 
e um Filme ilustrativo das várias acções 
deste projecto (oito Workshops Regionais 
dinamizados em várias zonas do país e um 
Encontro Nacional de Jovens). A Carta e o 
filme foram apresentados por jovens 
representantes do grupo de participantes 
no projecto, o que possibilitou em 
momento próprio a participação das 
crianças e jovens que, de Viva Voz, 
realçaram a riqueza do caminho percorrido 
e apontaram o envolvimento de todos como 
uma forma de construção de uma 
sociedade verdadeiramente inclusiva. 
Pretende-se ainda que a Carta e o Filme 
sejam disseminados internacionalmente 
pelas Redes Parceiras, do IAC. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Editorial 

 
Durante o ano de 2010, a Europa 

desdobrou-se em iniciativas no 

âmbito do Ano Europeu de Combate 

à Pobreza e Exclusão Social. 

O IAC e a Rede Construir Juntos 

abraçaram o Projecto “De Viva Voz 

Pela Inclusão”. 

Esperemos que todos nós e, 

sobretudo os mais jovens que 

participaram neste projecto, 

tenhamos percebido que mudar o 

mundo é possível, pois como diz 

Dulce Rocha no final do prefácio da 

Carta de Propostas das Crianças 

e Jovens: Se o entusiasmo for 

genuíno e se todos nos unirmos em 

torno de uma ideia comum, 

podemos concretizar sonhos. 

É nosso desejo que todas as 

iniciativas deste tipo criem raízes 

sólidas e profundas na sociedade, 

não apenas nesta quadra natalícia 

em que proliferam campanhas de 

solidariedade, mas sim ao longo de 

todo o ano, de forma a diminuir a 

pobreza, a exclusão social e todas 

as angústias e sofrimentos daí 

decorrentes. 

Janeiro de 2011 está próximo e o 

Ano Europeu do Voluntariado vai 

arrancar com o slogan “Sê 

voluntário! Isso faz a diferença”. 

Neste sentido, é essencial que se 

sensibilize as pessoas para o valor e 

a importância do trabalho 

voluntário, já que este reforça os 

nossos valores europeus 

fundamentais: a solidariedade e a 

coesão social. 

A equipa de Coimbra 

Ano Europeu de Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social 
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 ���� Árvore de Natal Solidária  
 

 

 
A Equipa de Rendimento Social de 
Inserção do CENSO, de Monção realizou, 
pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa 
Árvore de Natal Solidária.  

Esta acção de Natal pretendeu apelar, mais uma vez, ao espírito 
natalício de todos os monçanenses, envolvendo-os em torno 
dos valores da família, da solidariedade e da fraternidade, e 
proporcionar um Natal mais digno e feliz a famílias carenciadas 
do concelho. 
Este ano, a Árvore Solidária foi também um ponto de recolha de 
ofertas e donativos, onde os monçanenses se puderam dirigir e 
depositar bens de diversa espécie (têxteis para o lar, 
equipamento para bebés, electrodomésticos de pequeno porte, 
produtos infantis; entre outros).  
 Tudo o que foi angariado durante a campanha será 
posteriormente distribuído às famílias, procurando atenuar as 
suas dificuldades e necessidades imediatas. 
A ornamentação da Árvore, a partir de materiais reutilizados, 
decorreu na Praça Deu-la-Deu, no dia 2 de Dezembro de 2010. 
 
���� Acções de Formação 

 

 
“O(s) Direito(s) de Menores” 

26 de Outubro 
Coimbra 

  

Este momento formativo foi orientado pela Drª Ana Perdigão, 
Coordenadora do Serviço Jurídico do Instituto de Apoio à 
Criança. 
Pela importância do tema, esta acção foi alargada a técnicos de 
instituições parceiras da Rede Construir Juntos, assim como a 
estagiários e professores coordenadores dos Gabinetes de Apoio 
ao Aluno e à Família (GAAF).  
Tratou-se de uma sessão bastante esclarecedora/ 
enriquecedora sobre a aplicação da Lei Tutelar Educativa, a Lei 
de Promoção e Protecção de Crianças e Jovens em Risco, o 
papel das CPCJ’s, entre outras questões relacionadas com a 
temática. 
 

 

 
“As Crianças e a Gestão do 

Dinheiro” 
30 Novembro 

Coimbra 

Esta acção orientada pela Dr.ª Susana Albuquerque, Secretária 
Geral da ASFAC (Associação de Instituições de Crédito 
Especializado) foi organizada pelo FCJ-IAC. Foi mais uma 
iniciativa no âmbito do Ano Europeu de Luta contra a Pobreza e 
Exclusão Social, com vista a sensibilizar para a importância da 
educação financeira das crianças e jovens. A referida acção foi 
dirigida aos técnicos parceiros da Rede Construir Juntos e a 
técnicos e professores que colaboram nos Gabinetes de Apoio 
ao Aluno e à Família (GAAF) que, diariamente, sentem 
necessidade de orientar as crianças e os jovens nas questões 
ligadas à gestão do dinheiro e à importância da poupança. 

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

Votos de um excelente ano de 2011! 

���� Encontro de Jovens 

 

 
ENCONTRO NACIONAL 

DE 
JOVENS  

“DE VIVA VOZ PELA 
INCLUSÃO” 

 
No dia 6 de Outubro ainda no âmbito do projecto “De Viva 
Voz pela Inclusão, o Instituto de Apoio à Criança promoveu 
o Encontro Nacional de Crianças e Jovens “Partilhar 
Olhares – Perspectivar Soluções”. 
Estiveram presentes crianças e jovens das instituições dos 
Pólos da Rede Construir Juntos do Algarve, Beja, Braga, 
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, 
Setúbal, Viana do Castelo e Viseu. 
 

���� Reunião anual da Rede Construir Juntos 
 

No passado dia 23 de Novembro decorreu no espaço 
Educar e Formar em Marvila, a reunião anual da Rede 
Construir Juntos. Os objectivos desta reunião prendiam-se 
com: a avaliação do trabalho desenvolvido em 2010; a 
definição conjunta do plano de acção para o ano 2011 e 
proporcionar um momento formativo relativamente à 
utilização de uma ferramenta virtual para a comunidade de 
prática da própria rede. 
Estiveram presentes representantes dos Pólos do Algarve, 
Beja, Évora, Portalegre, Lisboa, Coimbra, Leiria, Viseu e 
Viana do Castelo, para além do Fórum Construir Juntos e 
do Projecto Rua, sectores do IAC, que fazem a mediação 
nacional da Rede.  
Foi um dia bastante rico e intenso onde os parceiros 
tiveram oportunidade de apresentar o trabalho que 
regionalmente a Rede vai desenvolvendo. 
Assim, quanto ao ano de 2010 todos foram unânimes em 
realçar como aspectos mais relevantes: o envolvimento 
das crianças e jovens nas acções desenvolvidas ao longo 
do ano e o facto de haver um projecto comum a todos os 
parceiros que funcionou como fio condutor, elemento 
aglutinador e potenciador da unidade da rede. 
Muitas foram as propostas de trabalho para 2011! Estas 
vão precisamente no sentido de dar continuidade ao 
trabalho dinamizado no âmbito do Projecto “De Viva Voz 
pela Inclusão” e de reforçar os aspectos avaliados como 
mais positivos ao longo de 2010.  
O representante da Artenave Ateliê - Associação de 
Solidariedade Social de Moimenta da Beira -  Carlos Caixas 
- dinamizou um momento formativo sobre a ferramenta 
informática que possibilita o acesso e a rentabilização da 
comunidade prática da própria rede Construir Juntos. Foi 
um espaço esclarecedor para todos os presentes em que 
foi também possível sublinhar a importância e mais valia 
que tem para o trabalho inter-institucional e em rede. 
Os compromissos foram assumidos por todos e os desafios 
estão lançados! Desejamos que o ano 2011 seja de reforço 
de laços entre os parceiros desta rede. 

ACÇÕES DESENVOLVIDAS 


