Editorial

Seminário Anual da RCJ

Foi a partir de 2010 que as crianças e
jovens das instituições parceiras da Rede
Construir Juntos começaram a participar
mais ativamente, em diversas atividades
promovidas pela RCJ.
Indo ao encontro das

propostas

e

No âmbito do Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo e Solidariedade
entre Gerações, o IAC promoveu no dia 22
de Outubro de 2012, no IPJ de Moscavide
em Lisboa, o Seminário Anual da Rede
Construir Juntos, com o tema “Gerações
Solidárias”

aspirações desses jovens foi criada em

Foi ainda apresentado o projeto “O
Saltarico” pela técnica Cátia Azevedo da
EAPN da Guarda.
A encerrar o Seminário, contámos com a
colaboração de mais uma instituição
parceira, a Associação Luís Pereira da
Mota, que, com a sua Tuna Sénior,
abrilhantou este evento.

2011, a Rede Juvenil Crescer Juntos que
é, à semelhança da RCJ, uma rede
nacional.
Tendo

como

base

um

tema

(normalmente o tema do Ano Europeu) e

Durante este dia foi possível partilhar
experiências enriquecedoras e perspetivar
novas abordagens de intervenção.

um Plano de Ação, os jovens reúnem-se
em

encontros

por

pólos

(encontros

regionais), onde em convívio, analisam e
refletem sobre a temática em questão.
Posteriormente, num encontro nacional
(Intercâmbio

Nacional)

crianças/jovens

reúnem-se

para

apresentar os trabalhos realizados nos
encontros regionais, preparar a sua
apresentação no seminário nacional da
RCJ e traçar as propostas de atividades a
constarem no Plano de Ação do ano
seguinte.
Uma vez que esta Rede é formada por
jovens de diferentes locais do país, não
devemos esquecer a importância do
envolvimento

dos

jovens,

Nuno Ferro

as

no

grupo

(1974/2012)
A Apresentação da RCJ ficou a cargo de
Helena Figueiredo e Alcino Silva, técnicos
das instituições parceiras, “Associação
Chão dos Meninos” (Pólo Évora) e Centro
de Acolhimento do Loreto (Pólo de
Coimbra).

“Aqueles que passam por nós, não vão
sós, não nos deixam sós, deixam um
pouco de si, levam um pouco de nós”

A. S. Exupéry

Na parte da tarde, o seminário foi
essencialmente
dinamizado
pelas
instituições parceiras.
A técnica Carla Monteiro do CSP de
Recardães apresentou o trabalho da sua
instituição, no Workshop “Duas décadas de
Trabalho Intergeracional”,

“Crescer Juntos”, do facebook. Neste
grupo

são

partilhadas

informações,

experiências e imagens de atividades
desenvolvidas

nos

diferentes

pólos

regionais que formam a Rede Construir
Juntos.
É com todo o gosto, que dedicamos uma
página deste folheto a esta jovem Rede.

A técnica Joana Menezes, da APAV
dinamizou o Workshop “Violência contra
pessoas idosas”.

É bom vê-los a “Crescer Juntos”!
A todos os parceiros da RCJ desejamos
um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo.

A equipa de Coimbra

Ao colega e amigo, um muito
obrigado!

Rede Juvenil Crescer Juntos
Em 2012 foi assim

 No facebook

 Intercâmbio Juvenil

 No Seminário da RCJ

No seminário foi dada voz aos jovens
Era uma vez uma rede de cotas que fazia uma série de
atividades que… nós até gostávamos, mas entretanto surgiu a
ideia de nós jovens fazermos/pensarmos as nossas próprias
atividades e foi assim que surgiu a ideia de construir uma rede
juvenil.
Batizámos o grupo e definimos o lema. Para nos distinguirmos
dos “cotas” e como os jovens estavam muito distantes uns dos
outros resolvemos criar um facebook. Neste, definimos
algumas regras de funcionamento. É uma rede juvenil fechada,
ou seja, restrita apenas aos jovens da mesma.
Depois começámos a fazer planos sobre atividades e definimos
temas para as atividades. Debatemo-las localmente e mais
tarde partilhamos as nossas ideias.
Organizámos encontros nos vários pólos do país e juntámo-nos
no encontro nacional – ABANA VIANA – onde pudemos
conhecer alguns jovens, fizemos novas amizades, algumas bem
interessantes até.
Mas não foi só boa vida, também tivemos que trabalhar… num
deles, nós jovens dos vários pólos construímos o nosso
logótipo.
Tivemos experiências novas…dormimos no chão duro de um
pavilhão… mas adorámos. As raparigas dormiram numa baliza
e os rapazes noutra. Durante a noite, tentámos marcar
encontros de balizas, mas os árbitros não deixaram marcar
golos, ficou tudo fora de jogo.
Na despedida dissemos ATÉ JÁ, porque esta rede nunca acaba
e por isso estamos todos aqui hoje.
Texto elaborado pelos jovens no Seminário

Outras informações / formação

 Multiculturalidade – Ação de Sensibilização
em Coimbra

 IAC – Fórum Construir Juntos organiza
Ação de Sensibilização em Coimbra

O IAC – Fórum Construir Juntos promoveu no dia 27 de
setembro uma Ação de Sensibilização/Informação subordinada
ao tema “Multiculturalidade: intervenção com crianças e
jovens de etnia cigana”, destinada a técnicos, professores e
estagiários das equipas GAAF e de instituições parceiras da
Rede Construir Juntos. Estiveram presentes 18 técnicos.
No dia 21 de novembro decorreu em Coimbra, no Centro
Esta ação, que teve lugar na Casa de Formação Cristã Rainha

de

Acolhimento

do

Santa, em Coimbra, foi dinamizada pelo técnico da Cáritas

Sensibilização/Informação

Loreto,

uma

subordinada

Ação
ao

de
tema

“Violência(s):as várias faces da mesma moeda”,

Diocesana de Coimbra, Dr. Pedro Pinto.

organizada pelo IAC- Fórum Construir Juntos.
de

Esta ação foi dinamizada pela Dr.ª Generosa Morais,

aprendizagem, reflexão e intercâmbio de experiências e boas

Mestre em Família e Sistemas Sociais e Técnica de Serviço

práticas sobre algumas questões culturais das comunidades

Social de Violência Familiar do Serviço de Psiquiatria no

Pretendeu-se

com

esta

ação

promover

um

espaço

ciganas e dotar os formandos de competências de intervenção

CHUC.

com crianças e jovens, numa perspetiva de inclusão.

Além das equipas técnicas das Instituições parceiras da
Rede Construir Juntos, esta ação destinou-se também a

Com a colaboração:

estagiários e professores dos Gabinetes de Apoio ao Aluno
e à Família.
A intervenção desta ação abrangeu três vertentes:
Informar para Identificar; Apoiar para Acolher e Cativar
para Curar, incidindo nos seguintes objetivos:
- Sensibilizar sobre a(s) violência(s) - (doméstica, namoro,
entre pares, …) tendo em vista a leitura e reconhecimento
de indicadores de risco associados à situação o mais

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

precocemente possível;
- Reflectir sobre a pragmática da comunicação humana e
sobre as redes de suporte, tendo em vista a interrupção do
ciclo da violência;
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- Promover metodologias de trabalho que ajudem a
fomentar relações próximas e de confiança (dentro e fora
do sistema), no sentido de intervir enquanto elemento da
rede de serviços da comunidade.

