Parceiros da Rede Construir Juntos

Editorial
Neste

final

de

2013,

houve

progenitores

momentos no trabalho da Rede

facultar produtos de higiene para o bebé.

jovens da Rede desenvolveram,

Em Junho, tivemos o intercâmbio
de

Foi desenvolvida uma primeira ação em

atividades

do Cidadão.

crianças

e

jovens

que

Junho, para algumas destas famílias, e
O

CASLAS

desenvolveu,

durante

o

período de férias de verão, pelo segundo
ano

consecutivo,

a

Semana

decorreu em Coimbra.

Desportiva, proporcionando às crianças

No mês de Julho, foi lançado às

e jovens das diferentes valências o

Instituições

contato com atividades que, no seu dia a

colaborar

o
no

desafio
projeto

de

Cahiers

2013.

com a realização do seminário
Anual,

dia, não tem possibilidade de usufruir.
Esta iniciativa contou com voluntários e

Chegámos ao mês de Outubro

momento

muito

aguardado pelos nossos jovens.

instituições parceiras que garantiram que
tudo corresse de forma organizada e o
mais divertido possível para as cerca de

Aqui tiveram oportunidade de

100

apresentar

de Acolhimento, Centro Juvenil, Centros

todo

o

trabalho

crianças

e

Além desta iniciativa, foram dinamizadas

impediram

a

participação

algumas

instituições,

de
mas

estamos conscientes que todo o

inúmeras

Dar

Lar

futuro.

constrangimentos

e

do

Comunitários

Alguns

Duna

jovens

desenvolvido e de perspetivar o

Foi um ano cheio de atividades!

atividades,

caminhadas,

ações

de

a

tais

Mão.

como,

sensibilização

sobre cancro, nutrição, notas falsas,
atividades intergeracionais, workshop de

trabalho realizado serviu para

fotografia,

enriquecer todos os que nele

Aquashow, lanches saudáveis, ateliers de

participaram, dando força para

doçaria, de cozinha e expressão plástica,

continuarmos.

entre outros.

Neste período tão difícil, é cada

Com

vez mais importante percorrer o
nosso caminho sempre numa
perspetiva de partilha, para que
em conjunto possamos atingir um

o

praia,

regresso

paintbal,

às

ida

aulas

ao

foram

também atribuídas 30 bolsas de estudo,
através do programa "Bebida Solidária",
da Sic Esperança. Ainda em parceria com

objetivo comum: o bem estar das

esta

nossas crianças.

50 famílias com

entidade,

foram

sinalizadas

crianças até 1

ano,

utentes dos Centros infantis do CASLAS,
A Equipa de Coimbra

cuidados

os bebés e ainda, nessa mesma sessão,

de todo o ano, as crianças e

relacionadas com o Ano Europeu

os

necessários de higiene e saúde a ter com

que importa assinalar. Ao longo

localmente

para

para o programa "Um presente, um
sorriso",

que

pretende

sensibilizar os

em Outubro será desenvolvida a segunda
ação, para as famílias dos bebes que
integraram agora o novo ano lectivo, nos
Centros infantis do CASLAS.
Daniela Inês e Marlene Henriques

Seminário e Reunião Anual da Rede Construir Juntos
 Seminário Anual

Ainda durante a manhã, foi apresentado e divulgado o Projeto

“Cadernos 2013- Das Palavras aos Atos”, por Isabel Porto,
“Repensar a Cidadania

técnica do Projecto Rua e Jéssica Oliveira de 16 anos, membro

– Cidadão vs Pessoa”

da Rede Juvenil Crescer Juntos, embaixadora portuguesa desta
iniciativa.

No dia 28 outubro de 2013 realizou-se, em Lisboa, o
Encontro Anual da RCJ, com o tema “Repensar a Cidadania
– Cidadão vs Pessoa”, no âmbito do Ano Europeu do
Cidadão.

Durante a tarde decorreram os workshops “Ser Cidadão”
dinamizado por Vitória Monteiro da 5P’s e “Jovens com Projeto”
Durante a manhã, a técnica do CASLAS (Lagos), Daniela

orientado por Susana Bernardo da Pessley Ridge.

Inês e Sónia Rodrigues, técnica CCSSAC (Lisboa) fizeram

Foram momentos de partilha de experiências muito dinâmicos

uma breve apresentação da RCJ, ficando a apresentação

e, sem dúvida, enriquecedores das competências de cada

da Rede Juvenil Crescer Juntos a cargo dos jovens Alice

participante, no trabalho diário com crianças e jovens.

Ramos e Júnior Monteiro.

Foi possível contar com a presença da Coordenadora do
Ano Europeu dos Cidadãos – Dr.ª Inês Saraiva Azevedo –
que aprofundou o tema “Cidadania Europeia”.
De seguida, o Dr. Rui Duarte, Deputado da Assembleia da
República, abordou a importância do tema “O jovem na

Foi um dia de trabalho intenso, mas que, com certeza permitiu
a todos os participantes concluir que o esforço vale sempre a
pena. Viu-se na motivação e empenho dos jovens e sentiu-se
no dinamismo e profissionalismo como os temas foram
abordados.

Europa”, tendo salientado Programa Europeu Erasmus +.
“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”

Fernando Pessoa

 Reunião Anual
Foi mais uma vez dada voz aos os jovens da RJCJ que

Na reunião anual da RCJ, estiveram presentes representantes

apresentaram as atividades desenvolvidas, nos diferentes

das seguintes instituições: ARTENAVE; CASLAS; Centro Social e

pólos, ao longo do ano no âmbito da temática “Ser

Paroquial do Campo Grande; CESIS; IAC – Fórum Construir

Cidadão”. A apresentação do trabalho final foi um

Juntos e IAC – Projeto Rua.

momento de partilha de experiências que permitiu a
todos os participantes ficarem a conhecer o empenho, o

Foi realizada a apresentação dos trabalhos desenvolvidos
durante o ano de 2013, assim como a avaliação/ balanço dos
mesmos.

entusiasmo e a dedicação destes jovens durante o
projeto.

Elaborou-se ainda o Plano de Ação da Rede para 2014.

Outras informações

 Testemunho de uma jovem:

 "Cadernos 2013 – das Palavras aos Atos..."

Excertos da Apresentação de Jéssica Oliveira,
membro

da

embaixadora

Rede

Juvenil

portuguesa

em

Crescer

Juntos,

Estrasburgo

da

iniciativa “ Cadernos 2013- Das Palavras aos Atos” ,
no Seminário Anual da RCJ.
“Foi

uma

experiência

muito

boa,

enriquecedora

e

inesquecível pois tive a oportunidade de dar o meu
testemunho, representando Portugal, poder dizer e levar
até eles, o que se passa, muitas vezes, cá no nosso país,

No dia 17 de outubro, Dia Mundial de Erradicação da
Pobreza e da Exclusão Social, o Instituto de Apoio à
Criança, apresentou no Conselho da Europa, em

para que ficassem informados e para que possam ter
influência nas políticas sociais para a Europa.”
“Uma das coisas que gostei mais, foi sentir que os jovens e
todas as pessoas que foram lá falar, e que passam por

Estrasburgo, o livro “Cadernos 2013 – Das Palavras aos

essas situações delicadas, foram ali ouvidas.”

Atos”, uma iniciativa que o IAC acarinhou, mais uma vez,

“Achei muito importante ter ido falar ao Conselho da

e que pretende dar voz às pessoas mais excluídas,

Europa, porque assim pude dizer o que muitos jovens,

funcionando como um instrumento valioso no direito à

como eu, sentem e também, para poder perceber o que se

participação e um contributo válido para a definição

passa nos outros países.”
“Foi importante dizer-lhes o que sinto, o que penso e que

efetiva de políticas de inclusão.
Foi lançado o desafio de participação às instituições da
Rede e a outras entidades com intervenção, em matéria
de infância e juventude.
As

instituições

sensibilizando

seus

“Foi importante ver que eles ouviram mesmo o meu
testemunho, que gostaram e que ficaram a pensar nas
palavras que disse.”

aderiram
os

há muita gente igual a mim.”

com
utentes

grande

entusiasmo,

(crianças,

jovens,

“Pediram-me também, que eu trouxesse uma mensagem
para os jovens portugueses: “Não desistam de lutar pelos

o

vossos sonhos e pelos vossos objetivos de vida! Se não

preenchimento dos cadernos. Cada participante poderia

desistirem, irão alcançar o futuro que desejam, porque a

cidadãos

com

deficiência

ou

seniores),

para

responder a onze questões/reflexões de uma forma livre
e

consciente,

expressando

através

de

palavras,

desenhos, colagens e cores, as suas ideias, sentimentos,

vida é assim, feita de altos e baixos, mas nunca percam a
força de lutar por aquilo que querem!”

PÓLO MEDIADOR NACIONAL

sonhos, esperanças, receios, revoltas…

IAC – FÓRUM CONSTRUIR JUNTOS

O trabalho final superou todas as expetativas!

Rua Padre Manuel da Nóbrega, 38 – 1º
3000-320 Coimbra

Pode ser lido na versão em papel, editada em Português,

Tel: 239 821 280 / Fax: 239 837 533

em Inglês e em Francês e ainda, em formato digital, na

Email : iac-fcj@iacrianca.pt

página do IAC através do link:
http://www.iacrianca.pt/daspalavrasaosatos2013/livro_d
aspalavrasaosactos.pdf

Car@s Parceir@s
Colaborem, enviando notícias, artigos, sugestões…
O IAC- Fórum Construir Juntos deseja a todos um
Natal muito feliz!

