Seminário Anual Rede Construir Juntos
“Participar, um Direito e um Dever de Cidadania”

Editorial
O ano que se aproxima prevê tempos

No dia 21 de novembro, o Instituto de

ainda Ademar Correia, psicólogo do CCS de

Apoio à Criança, enquanto entidade

Santo Adrião, em Braga.

mediadora da Rede Construir Juntos,

Antes de terminar o dia de trabalhos, à

Num mundo global, é cada vez mais

organizou na Escola Superior Agrária de

semelhança do ano anterior, foi dada voz às

importante

e

Coimbra, o Seminário Anual da Rede,

Crianças e Jovens de vários locais do país,

potenciar energias, sem nunca esquecer

com o tema “Participar, um Direito e um

que o sonho de um mundo melhor se

Dever de Cidadania”.

pode concretizar, mas para isso, é

O Seminário, que reuniu um conjunto de

preciso passar da facilidade da palavra à

especialistas de diversas áreas, teve

dificuldade da ação.

como objectivos promover a partilha de

difíceis e dificuldades para as famílias e
consequentemente para as crianças.

articular

parcerias

experiências
Neste

sentido,

as

nossas

responsabilidades,
profissionais

e

enquanto

cidadãos

ativos

irão

de

parceiras da Rede Construir Juntos.

voluntariado

associativismo,

e

de

desenvolver

competências de participação ativa e
sensibilizar as crianças e jovens para a
importância do trabalho em rede.

acrescido e um reinventar de novas

No

respostas e ações, por isso mais do que

apresentação pelas técnicas do IAC,

nunca devemos efetivar e reforçar o

Vanda Pereira e Ana Isabel Carichas, do

trabalho em parceria.

trabalho

significa

de

saberes

e

isolamento

facto

adicionar

recursos,
e

a

forças,

diminuindo
competição

o
e

multiplicando a capacidade de ação na
realidade social.

a

utilização

das

novas

tecnologias,

nomeadamente das redes sociais o que
permite uma aproximação em tempo
real, possibilitando ainda uma partilha
em rede, acessível a todos nós sem

da

manhã,

desenvolvido

além

pela

Rede

Construir Juntos, Maria João Vargas
Moniz,

investigadora

do

ISPA,

a ouvir-se e a valorizar-se mutuamente,
as

organizações

novas

atividades,

aprofundar

podem

desenvolver

inovar

conhecimentos,

projetos,
criar

oportunidades e ampliar o "campus de

A equipa de Coimbra

estes

apresentaram as conclusões dos Encontros
Regionais de Intercâmbio de Crianças e
Jovens, realizados ao longo do ano e
partilharam

as

suas

propostas

para

a

A boa disposição dos jovens e a excelente
qualidade do seu contributo envolveram
todos os participantes, dando um bom
exemplo

de

uma

cidadania

ativa

e

responsável.
Este evento terminou com a atuação de um

“Envolvimento e Participação em Redes:

grupo de alunos do Agrupamento de Escolas

Parcerias para a Mudança Comunitária”.

de S. Silvestre, Coimbra, os “Rouxinóis do

De

Borges,

Mondego”, que uma vez mais encantou a

Conselho

audiência com a adaptação musical do conto

a

seguida

Maria

Elisa

técnica

do

Nacional para Promoção do Voluntariado,
Ana Rita Lança, representante dos Leigos
para o Desenvolvimento e David Pinto,
presidente da Federação das Associações
Juvenis

do

abordaram

Distrito
questões

de

Coimbra

inerentes

à

De tarde, foi privilegiada a partilha de
experiências, com a dinamização de
grupos

de

trabalho

por

parte

de

representantes de diferentes entidades:
Nélia Feliciano, técnica de serviço social
da Câmara Municipal de Torres Novas,
Natália

ação".

jovens,

comunicação

apresentou

sociedade.
Assim, agindo em conjunto, aprendendo

dos

da

importância da participação ativa na

grandes esforços financeiros.

característico

Rede Construir Juntos.
período

coordenadora
Consideramos neste âmbito, pertinente

Com a imaginação e o dinamismo tão

implementação de atividades no âmbito da

certamente exigir de nós um esforço

Na intervenção social construir parcerias

em representação de diferentes instituições

Cruz

e

Rute

Castela,

coordenadoras do Banco do Tempo e

de Mia Couto, Beijada pelo Mar.

Outras informações

 Intercâmbios

de Crianças e Jovens

Nestes encontros participaram crianças/jovens e técnicos das
instituições parceiras, tendo sido partilhadas experiências de
envolvimento na Comunidade no âmbito do voluntariado e
abordadas questões da participação e cidadania ativa.

Tiveram como grande objetivo reunir os jovens e técnicos com
vista a partilharem o seu percurso ao longo deste ano e a
prepararem a sua participação no seminário da Rede Construir
Juntos, que decorreu em Coimbra.

 Reunião Anual Rede Construir Juntos
No dia 22 de novembro, teve lugar no Centro de Acolhimento
do Loreto, em Coimbra, a Reunião Anual da Rede Construir
Juntos, com o objetivo de fazer o balanço do trabalho
desenvolvido durante o ano de 2011 e estabelecer as
prioridades de ação para o ano de 2012.
Foi realçado por todos os técnicos que a interação com as
crianças e os jovens se tornou uma mais valia na coesão da
No âmbito do plano de actividades da Rede Construir
Juntos e, tendo como pano de fundo o Ano Europeu do
Voluntariado, realizaram-se dois Intercâmbios de Crianças
e Jovens.

Rede e deu sentido aos objetivos traçados para o ano que
agora termina.
Desta forma, de entre as muitas propostas de atividades
apresentadas para o próximo ano, que passam pela imagem,

No dia 19 de outubro de 2011, o IAC - Fórum Construir
Juntos promoveu o Encontro Regional Norte, subordinado
ao tema “A Participação das Crianças e Jovens”, que teve
lugar no Centro Social e Paroquial de Recardães, em

coesão e comunicação da Rede e ainda, a uniformização dos
procedimentos relativos às crianças desaparecidas, foi dado um
enfoque especial às sugestões dos jovens para a dinamização
da Rede Juvenil “Crescer Juntos”.

Águeda.

Com a colaboração:

Nos dias 28, 29 e 30 de outubro teve lugar o Encontro
Regional Sul, nas instalações do INALTEL de Oeiras. O Pólo
de Lisboa preparou uma ação de voluntariado a favor de
uma instituição de acolhimento de crianças: recolha de

 Publicações: Guia do Animador

bens alimentares, dinamização de “Jogos sem Fronteiras”,
construção de fantoches e elaboração de uma história para
apresentação às crianças/jovens da instituição e lanche
partilhado no fim do dia.
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Este guia reúne algumas boas
práticas utilizadas ao longo da
existência do IAC - Projecto Rua
com crianças, jovens e famílias.
É um instrumento prático, de fácil
aprendizagem e aplicação. Este
manual destina-se a animadores,
educadores, professores e a todos
aqueles que acreditam no poder
da animação.

Apelo – Construir Juntos. Um mote. Um desafio. Colabore enviando
notícias, artigos, sugestões. Feliz Ano de 2012.

