NOTA DE APRESENTAÇÃO
Conscientes de que o sucesso
da intervenção social reside na
capacidade de estabelecer parcerias e congregar sinergias;
convictos de que o trabalho em
rede proporciona um valor adicional ao desempenho dos
diversos intervenientes, a Rede
“Construir Juntos” vai avançando
na prossecução dos seus
objectivos.
O número de instituições aderentes vai aumentando e prógressivamente vão-se estreitando os laços entre as organizações mais recentes e as que
há muito integram a rede.
Encarando o trabalho em rede
como um processo em construção e de aprendizagem, o
caminho que se vai percorrendo
é sustentado pela experiência do
passado e orientado para fazer
face aos novos desafios. Tendo
por base este princípio realizouse em Moimenta da Beira um
encontro da Rede “Construir
Juntos”. Reflectiu-se não só
sobre a importância da rede no
passado como também se evidenciou o contributo que ela
pode e deve ter na actualidade,
nomeadamente na resposta a
uma nova problemática, que é a
das crianças desaparecidas e
exploradas sexualmente.
Lídia Velez (T.S.S.S.)

ENCONTRO NA ARTENAVE ATELIER EM MOIMENTA DA BEIRA

O Instituto de Apoio à Criança Fórum Construir Juntos, em
parceria com a Artenave Atelier,
realizou em Moimenta da Beira, no
dia 28 Outubro, um Encontro da
Rede Construir Juntos. Promover a
revitalização e o alargamento da
Rede, para potenciar a sinergia das
acções no combate à exclusão
social na área da infância e
juventude, e sensibilizar para a
problemática do Desaparecimento
e/ou
Exploração
Sexual
das
Crianças, foram os objectivos.
A sessão de abertura foi presidida
pelo
presidente
da
Câmara
Municipal de Moimenta da Beira,
José Agostinho Correia, que se
congratulou por a iniciativa decorrer no seu concelho, na Artenave Atelier, que tanto tem contribuído para a integração de crianças e jovens portadores de deficiência e para o bem-estar da
criança.
Da primeira mesa fizeram parte
Carlos Caixas, da Artenave Atelier,
e os técnicos do IAC Paula Duarte,
Paula Ribeiro, Paula Paçó e Matilde
Sirgado que apresentaram uma
resenha histórica da Rede Construir Juntos desde que foi formalmente constituída – 1 de Julho de
1997 - com o objectivo de obter
mais ajustada coordenação de
esforços no combate à exclusão
social de grupos desfavorecidos:
crianças, jovens e respectivas
famílias.
Às instituições participantes neste
encontro foi lançado o desafio de
aderirem à Rede.
Pretende-se que enquanto membros desta, entendam esta adesão
como uma mais-valia para a sua
intervenção.

Como forma de sensibilização foi
divulgada e distribuída, a Carta da
Criança Desaparecida.
Os trabalhos prosseguiram com
Carlos Farinha, Director Nacional
Adjunto da Polícia Judiciária, que
proferiu a conferência "Criminalidade Sexual Contra Crianças e
Jovens", em que destacou o conceito de criminalidade sexual e fez
o seu enquadramento jurídicolegal. Partilhou, ainda, os procedimentos e metodologias usados
pela PJ na abordagem e avaliação
destes crimes, salientando que a
par da aposta na optimização dos
seus recursos humanos se impôs a
humanização dos espaços físicos
de atendimento da criança vítima
de crime sexual; a utilização de
meios facilitadores de depoimento
da criança, procurando protegê-la
de intervenções múltiplas.
Reforçou a necessidade de trabalhar em rede, em interligação, em
interdisciplinaridade, em supervisão, dado que a criança é o centro
de uma multiplicidade de facetas,

sobretudo no que se refere à
criança vítima de abuso sexual.
Sobre a questão de haver gente
importante envolvida neste tipo de
crimes sexuais, respondeu: "Há
sempre gente importante envolvida na criminalidade sexual contra
crianças e jovens. São as próprias
crianças".
Armando Leandro, recém empossado Presidente da Comissão
Nacional de Protecção de Crianças
e Jovens, proferiu a Conferência
"Crianças
Desaparecidas
e/ou
Exploradas Sexualmente – Desafios e Responsabilidades", onde
realçou a importância fulcral de
uma consciência ética na construção de uma sociedade onde a
criança seja cada vez mais
reconhecida como um Ser próprio,
titular de direitos. Colocou particular ênfase numa ética de
qualidade, de serviço e de cuidado
para com os mais novos e os mais
frágeis. Referiu que a construção
de uma democracia participativa,
onde impere o respeito pela
dignidade da pessoa humana,
exige o envolvimento de todos os
parceiros sociais, de que a Rede
Construir Juntos pode ser um bom
exemplo.
A presidente da Direcção da
Artenave, Elvira Bernardino, encerrou os trabalhos, apelando à
participação de todos, dado que,
só através de uma cultura de
parceria, co-responsabilização, aferição de linguagens, afinando conteúdos e metodologias é possível
traçar caminhos comuns.
No final dos trabalhos a Artenave
ofereceu aos participantes um
magusto fazendo jus à tradição
beirã em bem receber.
IAC - Fórum Construir Juntos

INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS PARCEIROS
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 A ARAL Formação, acreditada pelo Instituto para a Qualidade
na Formação ministra no Porto em horário laboral de 6 de Março
a 30 de Março e Pós-Laboral de 6 de Março a 11 de Maio
Formação pedagógica inicial de Formadores – 114h.
Contactos: Rua 5 de Outubro, 149, 4100-175 Porto telf.: 226 05
19 40/7
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 A 10 de Março 2006 realiza-se na Universidade do Algarve
Campus de Gambelas – Anfiteatro Azul – Encontro Regional de
Serviço Social – “A Imagem do Assistente Social: Que Visibilidade
na Sociedade Actual?”
Contactos: Graça Rafael – Tel: 28 9895963 – TM: 96 634 1032
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 A Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia organiza – curso de
Formação Artística – Atelier de Artes Plásticas com 10 sessões
práticas de 2 horas cada (das 20h – 22h) nos dias 14 e 21 de
Março; 11 e 18 de Abril, 16 e 23 Maio; 20 e 27 de Junho; 11 e 25
de Julho.
Informações e inscrições pelo Tel: 21 7971859
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 A Associação para a Promoção da Segurança Infantil realiza no
dia 23 de Março um Workshop – “Segurança nos Espaços de
Jogo e Recreio” com duração de 7 horas.
Para mais informações consulte o site: www.apsi.org.pt

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

