Editorial

Rede Juvenil Crescer Juntos

A de 17 de Dezembro de 2011, a União

ENCONTROS REGIONAIS

Europeia aprovou a Diretiva 2011/92/UE
relativa à luta contra o abuso e exploração
sexual de crianças e a pornografia infantil.

Braga
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A presente Diretiva vem, assim, alinhar o

Associação de Samuel. Por fim, foi servido

direito europeu com outros instrumentos
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internacionais na matéria, em particular

forças.
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O próximo encontro irá decorrer em Samuel
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Conferência de Ministros da Justiça do

"Acho que foi um dia de exemplo
para todos nós.
Fez-nos perceber que mesmo que
não tenhamos hipóteses de saber
tudo,
nunca
devemos
desistir
daquilo que sabemos e do que
conseguimos alcançar, como por
exemplo o facto de aqueles idosos
não terem ido à escola, mas saberem
fazer coisas que nós jovens, jamais
imaginávamos.
Acima de tudo, foi um dia
importante
em
que
pudemos
conviver com pessoas lutadoras da
vida e eles connosco.
Agora temos que ser nós a ir visitálos..."
Carla Marinho

Conselho da Europa, que teve lugar em
Lanzarote, Espanha.
Neste âmbito, uma das mais recentes
conquistas foi a criação do Número Único
Europeu, o 116000, com o intuito de
combater as situações de desaparecimento,
rapto e abuso sexual. Este número permite
agir mais depressa e de forma mais
concertada, assegurando que em qualquer
país da união europeia seja possível aceder
à linha telefónica de Crianças desaparecidas
do seu país de origem, o que numa Europa
sem fronteiras pode ser fundamental. “ Um
mesmo número, um mesmo serviço” é o fio
condutor de ação, com o objetivo de que as
crianças e as famílias o possam reconhecer
facilmente.

A equipa de Coimbra

COIMBRA
No dia 13 de junho, o pólo de Coimbra
da Rede Construir Juntos organizou uma
atividade intergeracional dinamizada por
crianças/jovens que integram a Rede
Juvenil Construir juntos.
Com

estas

atividades

pretendeu-se

sensibilizar as crianças e jovens para a
importância do Envelhecimento Ativo e
da Solidariedade entre Gerações.
A atividade decorreu no Centro de
Acolhimento Temporário do Loreto e
contou com a participação dos idosos da

"São muito fixes, são eles que nos
ensinam histórias."
Fábio Daniel

Rede Juvenil Crescer Juntos
ENCONTROS REGIONAIS

do sucesso que este obteve junto de todos os participantes, irá

ÉVORA

realizar-se uma 2ª edição de atividades entre gerações,
No dia 30 de maio, decorreu em Alcáçovas, concelho de

envolvendo desde a primeira infância à terceira idade, que

Viana

intergeracional

decorrerá no Cabeço de Montachique, no dia 24 de julho.

dinamizada por crianças/jovens que integram a rede

Destas atividades fazem parte um jogo de futebol e um

Juvenil Construir juntos.
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Com estas atividades pretende-se sensibilizar as crianças e

desenvolvimento de algumas competências sociais no

jovens para a importância do Envelhecimento Ativo e da

sentido

Solidariedade entre Gerações.
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as

principal
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crianças/jovens

para

a

importância do envelhecimento ativo e solidariedade entre
gerações. Após as várias sessões de trabalho da rede
Juvenil, os jovens de Alcáçovas (Associação Terra Mãe)
ficaram com a RESPONSABILIDADE de organizar um dia
com atividades intergeracionais, através da dinamização de
jogos tradicionais.
Para tal, contámos com a colaboração da Associação para
o desenvolvimento integrado – Terras Dentro (membro da
Rede Construir Juntos) que disponibilizou uma MALETA DE
JOGOS TRADICIONAIS que fez a delícia de todos.
As crianças/jovens fizeram o “trabalho de casa” e
estudaram: os jogos da tração da corda em linha, da
malha, do pião, do arco, do berlinde, das andas e o jogo
da corda.
Quando os idosos da Santa Casa da Misericórdia de
Alcáçovas chegaram ao jardim foram os primeiros a dar
“grandes lições” do jogo do pião, não deixaram de saltar à
corda, e sim saltaram à corda!!!

Faro
Durante o ano civil actual, as várias respostas sociais do
CASLAS, em articulação com a Autarquia e outras entidades de
Lagos, têm desenvolvido atividades que promovem a relação
entre

diferentes

gerações,

não

sendo

estas,

única

e

exclusivamente entre idosos e crianças/jovens, mas também
entre jovens de gerações diferentes: jovens/adultos, crianças/
jovens.
Algumas dessas atividades já foram realizadas, nomeadamente
o arraial/marchas populares, o dia do vizinho, a formação sobre
drogas e álcool, etc. Outras atividades, ainda por realizar são a
visita/dinamização ao lar da misericórdia por um grupo de
jovens, a semana desportiva e sessões de esclarecimento sobre
diferentes profissões que os nossos jovens do 9º e 12º ano têm
curiosidade em conhecer.

LISBOA
Na

sequência

da

realização

do

"Peddy-Paper

Intergeracional" promovido pelo Pólo de Lisboa da Rede
Construir Juntos, no dia 26 de maio, pelas ruas de Lisboa e

Outras informações
 Comunicações de parceiros da Rede
Intercâmbio Nacional da Rede Crescer Juntos

- A convite da EAPN- núcleo distrital de Viseu, no dia 15 de
Maio, o técnico Carlos Caixas da instituição Artenave de
Moimenta da Beira apresentou os objetivos e o âmbito da Rede
Construir Juntos a instituições da região de Viseu com vista a
estabelecer futuras parcerias de adesão à Rede.
- No dia 25 de maio, Alcino Silva, Diretor do Centro de
Acolhimento Temporário do Loreto, em Coimbra, participou na
“VI Conferência das Crianças Desaparecidas e Exploradas
Sexualmente” que decorreu no Novo Auditório da Assembleia da
República, em Lisboa, tendo proferido uma comunicação no
âmbito do painel “As ONG e a Prática Interinstitucional”

 Ações de Sensibilização em Coimbra
No âmbito do plano de ação da rede construir juntos,
decorreu nos dias 6,7 e 8 de Julho, em Viana do Alentejo,
o Intercâmbio de jovens da Rede Juvenil “Crescer Juntos”.
Nesta atividade estiveram presentes 35 jovens e 15
técnicos, provenientes de diferentes instituições parceiras
da Rede “Construir Juntos”, nomeadamente dos pólos de
Coimbra, Lisboa, Évora e Algarve.
Este intercâmbio, para além do objetivo mais formal que
foi o de definir e estruturar a Rede Juvenil “Crescer
Juntos”, proporcionou, a todos os jovens participantes,
momentos de convívio saudável e de boa disposição,
nomeadamente no espaço do Festival Abanaviana.
Foi um fim de semana cheio de animação e de trabalho,
onde o ambiente de boa disposição entre os jovens e o seu
sentido de responsabilidade foram uma constante.

No dia 11 de Abril decorreu, na Casa de Formação Cristã
Rainha Santa em Coimbra, a ação “Intervenção em Educação
Sexual: conceitos de sexualidades, modelos de intervenção”.
A dinamização desta ação foi da responsabilidade do técnico
da Cáritas Diocesana de Coimbra, Fernando Santos, que
procurou aprofundar as competências dos participantes sobre
conceitos de sexualidade, dar a conhecer melhor o quadro
ético de intervenção em educação sexual e melhorar os
conhecimentos sobre os modelos de educação sexual.
A metodologia de abordagem assentou em dinâmicas de grupo
que

permitiram

aos

formandos

a

aprendizagem

e

o

aprofundamento de técnicas com vista a aumentar o nível de
intervenção nesta área junto das crianças e jovens.

O espírito da Rede Construir Juntos pressupõe um forte
trabalho em parceria, neste sentido é de salientar o
envolvimento de todos os pólos que participaram nesta
iniciativa em especial do pólo de Évora, na organização
logística

desta

atividade,

nomeadamente

“Chão

de

Meninos” de Évora e “Terra Mãe” de Viana do Alentejo,
que muito contribuíram para o sucesso deste intercâmbio.
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Apelo – Construir Juntos. Um mote. Um desafio. Colabore,
enviando notícias, artigos, sugestões…

