
 

 

 

 
NOTA DE 

APRESENTAÇÃO  
 

“Cremos que trabalhar 
em rede (…) representa 
mais um passo na 
organização da 
sociedade civil, enquanto 
parceira do Estado, 
inteligência colectiva e 
agente de mudança, em 
prol de um mundo 
melhor, para os grupos – 
alvo com quem 
trabalhamos, ou seja, as 
crianças e os jovens em 
situação de risco e os 
seus familiares”. 
Samuel Esteves – Inde  
Pólo Mediador Nacional 
2001 
Com este sentimento, 
concluía-se o Editorial do 
1º Boletim Informativo 
da Rede “Construir 
Juntos” editado em Abril 
de 2001. 
Passados 4 anos, 
acreditamos que o 
espírito, apesar de todos 
os constrangimentos 
sentidos, se mantém. 
A edição desta separata 
é disso exemplo vivo. 
Pretende-se que este 
seja um espaço de 
reflexão e de divulgação 
do trabalho que vamos 
desenvolvendo, mas 
acima de tudo que se 
transforme na viva voz 
de todas as Instituições 
que aceitaram assumir 
connosco os novos 
desafios. 

Paula Paçó 
 

 

 
 

OS NOVOS DESAFIOS 
DA 

REDE “CONSTRUIR 
JUNTOS” 

A existência de 
constrangimentos 

inerentes tantas vezes à 
área do social, 

nomeadamente a 

ausência de meios 
financeiros para fazer 

face às actividades, a 
consequente mobilidade 

dos técnicos ou a 
dificuldade em motivar as 

Direcções das 
Instituições para a 

importância do trabalho 

em rede, levou a que, 
em diferentes etapas, a 

Rede “Construir Juntos” 
vivesse momentos de 

incerteza quanto à sua 
continuidade. 

Após um momento de 
avaliação face ao 

desenvolvimento e 
desempenho da Rede, 

reflectimos, seriamente, 
na revitalização e 

alargamento desta, uma 

vez que continua a ser 
nossa convicção que o 

trabalho em rede 
proporciona um valor 

adicional ao desempenho 
dos diferentes técnicos 

sociais, e que a troca de 
experiências e a 

comunhão de boas 

práticas enriquecem 
/inovam as metodologias 

de intervenção 
promovendo, desse 

modo, uma intervenção 
mais adequada junto do 
grupo alvo. 

O Encontro, a 2 de 

Março, “ Pela Defesa e 
Promoção dos Direitos da 

Criança – Uma 
responsabilidade de 

todos” foi palco para 
apresentação dos novos 

objectivos – novos 
desafios da Rede. 

Assumindo, mais uma 

vez, como finalidade, 
promover o trabalho 

em rede no sentido de 

potenciar a sinergia 
das acções no combate 

à exclusão social na 
área da infância e 

juventude, a Rede tem 
agora como objectivos: 

 - Aprofundar e 
reforçar 

conhecimentos, a nível 
nacional e 

internacional, que 
permitam melhorar a 

eficácia da 
intervenção; 

 - Promover a 
cooperação inter-

institucional a nível 
nacional e 
internacional; 

 - Contribuir para a 

adequação das 
medidas de política 

nacional e internacional 
para a infância e 
juventude; 

 - Contribuir, através 

da Rede “Construir 
Juntos”, para a 

optimização de 
respostas no âmbito 

das crianças 

desaparecidas e/ou 
exploradas 
sexualmente.  

Pretende-se, acima de 
tudo, uma maior 

mobilização e 
implicação da 
sociedade civil, 

fomentar a cooperação 
entre as várias redes 

nacionais e 
internacionais nas 
quais o IAC participa. 

No âmbito da 

problemática das 
crianças desaparecidas, 

o trabalho em parceria 
e em rede assume 

principal destaque, a 
difusão das mensagens 
de busca a qual tem de 
se operar de forma 

célere e em tempo útil. 

A existência da Rede 
“Construir Juntos” e a 

participação de uma 
sociedade empenhada 

em assumir as suas 
responsabilidades, 

muito contribuirão para 

o combate a este 
fenómeno.  

Para a prossecução dos 

objectivos propostos o 
IAC criou o Fórum 

Construir Juntos – 

estrutura de apoio e 
aglutinadora das 

situações de 
desaparecimento que 

se inscrevem no 
âmbito da Rede – que 

em articulação e com o 
apoio da equipa do 

Núcleo de Apoio e 

Desenvolvimento do 
Projecto Rua irá 

dinamizar a Rede a 
nível nacional. 

Paula Paçó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÓLO MEDIADOR 
NACIONAL 

 

- IAC-PROJECTO RUA 
 

Rua António Patrício, 
nº 20 – 2º Esq. 
1700-049 Lisboa 
Tel: 21 781 8590 
Fax: 21 781 8599 

E-mail: iacprua@netcabo.pt  
 

- IAC-FÓRUM 
CONSTRUIR JUNTOS 

 

Rua Machado de Castro, 38 -1º 
3000-320 Coimbra 
Tel: 23 982 1280 
Fax: 23 983 7533 

E-mail: iaccoimbra@net.sapo.pt  
 
 

 

ACÇÕES 
DESENVOLVIDAS: 

O trabalho foi já iniciado, 

algumas acções foram já 
desenvolvidas, as quais 

passamos a enumerar: 

 Levantamento das 
instituições a nível 

nacional (continente e 
ilhas) com potencial 

para trabalhar nesta 

problemática; 

 Contacto com as 

instituições para 
constituição dos Pólos 

Distritais. Neste 
âmbito, foi já 

constituído o Pólo 

Distrital de Portalegre, 
e iniciadas 

conversações com 
instituições do Porto e 

Santarém para o 

mesmo fim; 

 Mobilização e 

potenciação do 
trabalho, a nível 

nacional, da Rede e da 
sociedade civil. 

Paula Paçó 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CCCAAANNNDDDIIIDDDAAATTTUUURRRAAA   

 De 1 a 31 de Outubro estão 

abertas as candidaturas, para 
a Região de Lisboa e Vale do 

Tejo, para os Equipamentos e 
Serviços de Promoção do 

Desenvolvimento Social 
(Creche, Centro de 

Acolhimento Temporário e 

Unidade de Vida Autónoma do 
Eixo III – Intervenções da 

Administração Central 
Regionalmente 

Desconcentradas, Intervenção 

Sectorial Desconcentrada do 
Emprego, Formação e 

Desenvolvimento Social – 
Abertura de candidaturas – 

FEDER Medida 3.7 – Apoio ao 
Investimento no 

Desenvolvimento Local e 

Social, Acção 3 Rede de 
Equipamento e Serviços de 

Promoção do 
Desenvolvimento Social). 

Para mais informações, 

contactar a estrutura de Apoio 
Técnico da Intervenção 

Desconcentrada do Emprego, 
Formação e Desenvolvimento 

Social. Av. José Malhoa, nº 14 

– 4º B – 1070-158 Lisboa – 
Telef: 21 7241106 ou 

consultar o site: 
www.poefds.pt 

 
PPPAAALLLEEESSSTTTRRRAAA   RRREEEAAAPPPNNN   

 REAPN – Outubro palestra 

com o Professor Hermano do 
Carmo - Tema “As relações 

interculturais”. 

Club Militar Naval. Entrada 
livre, mas é necessária 

inscrição. 
Contactar: Núcleo de Lisboa 

da REAPN, Dra. Maria José 

Domingos – Tel: 217986448 

 
   

CCCUUURRRSSSOOO   PPPÓÓÓSSS   GGGRRRAAADDDUUUAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

MMMEEEDDDIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO   IIINNNTTTEEERRRCCCUUULLLTTTUUURRRAAALLL      

 Centro de Estudos 

Multiculturais – Outubro, 5ª 

edição Curso de Pós-
Graduação em Mediação 

Intercultural aplicada ao 
Serviço Social. 

Ver em 

http://www.multiculturas.com/
pgintercultural.htm.   

 
CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   AAARRRTTTEEE   TTTEEERRRAAAPPPIIIAAA      

 1 e 2 de Outubro – VI 

Congresso Nacional de Arte 
Terapia – Instituto Português 

da Juventude – Lisboa. 

Pedir esclarecimentos em 
spa@oninetspeed.pt  
   

BBBOOOLLLEEETTTIIIMMM   BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO   

TTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCOOO   IIIGGGFFFSSSEEE   

 Centro de Documentação do 

IGFSE - 1º número do Boletim 

Bibliográfico Temático. 
Temáticas: Estratégia Europeia 

do Emprego e da Política 

Comunitária do Emprego. 
Ver em: 

http://biblioteca.igfse.pt 
 
SSSEEEMMMIIINNNÁÁÁRRRIIIOOO   DDDEEE   

DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO   

HHHIIIPPPEEERRRAAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   

 23 e 24 de Março de 2006 – 

XII Seminário de 
Desenvolvimento 

Hiperactividade, Auditório dos 
Hospitais da Universidade de 

Coimbra. 
Contactar: Hospital Pediátrico 

– Av. Bissaya Barreto – 3000-

076 Coimbra – Tel: 239484464  
Palmira Carvalho

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS PARCEIROS 
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