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Rede Construir Juntos
Encontro Comemorativo dos 20 anos da Rede Construir Juntos
30 de junho, em Lisboa
O Instituto de Apoio à Criança está a organizar um Encontro Comemorativo dos 20 anos da Rede
Construir Juntos, que terá lugar no dia 30 de junho, no Auditório do Instituto Português
Portu
do
Desporto e Juventude, no Parque das Nações, em Lisboa.
Há vinte anos, o Instituto de Apoio à Criança
C
desafiou um conjunto de organi
rganizações da sociedade
civil com projetos de apoio a crianças e jovens a partilhar experiências e conjugar esforços no
combate à pobreza infantil, cientes de que só o trabalho em rede permite resultados duradouros e
sustentáveis.
Em 1 de Julho de 1997, foi constituída
onstituída a Rede “Construir Juntos”, que integra instituições de
Solidariedade Social de Norte a Sul do País e região autónoma dos Açores. Refira-se
Refira que na altura
contou com o apadrinhamento do Secretário de Estado da Inserção Social, Dr. Rui Cunha.
Esta rede congrega, atualmente, cerca de uma centena de instituições com responsabilidade na
área da Infância/ Juventude e que têm em comum o desenvolvimento de ações que visam uma
mais ajustada coordenação de esforços no combate à exclusão social dos grupos desfavorecidos,
de
englobando estes, crianças e jovens em situações de perigo e respetivas famílias.
Nestes vinte anos, foram múltiplas as iniciativas da Rede, designadamente no combate ao
abandono escolar e à exclusão social através de projetos de formação, em que se investe no
desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Esses projetos de educação para a cidadania
tiveram bastante sucesso, merecendo especial menção o que respeita à aposta na valorização dos
jovens apoiados pelas diversas organizações. A mais emblemática terá sido a criação da Rede
Juvenil “Crescer Juntos” constituída pelos jovens apoiados pelas entidades parceiras e que muito
tem feito pelo Direito à Participação.
Assim, neste Encontro, pretende-se
pretende refletir sobre a importância do trabalho
o em rede, equacionar
o caminho percorrido e as mais valias desta rede de parceiros e as suas diversas atividades e
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projetos, reforçando o papel do terceiro sector na promoção do exercício de cidadania dos grupos
mais vulneráveis.
A participação neste evento é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória.

O programa do Encontro e a respetiva ficha de inscrição estão disponíveis em:
http://www.iacrianca.pt/index.php/setores
http://www.iacrianca.pt/index.php/setores-iac-cj/noticias-forum/item/881-encontro
encontrocomemorativo-dos-20-anos-da-rede
rede-construir-juntos

Rede Juvenil Crescer Juntos
Projeto 2017 - Orientação Escolar e Profissional/
Profissional/ Empregabilidade/
Empreendedorismo
A Rede Juvenil está a Descobrir Novos Interesses
Numa sociedade cada mais competitiva, desde muito cedo as crianças e os jovens têm que tomar
decisões vocacionais, o que tem cada vez mais impacto na sua futura vida profissional. Este
processo de decisão reverte-se
se de alguma complexidade e pressupõe que os jovens tenham
conhecimento de si próprios, da sua maturidade e informação escolar e profissional que possa
sustentar a sua decisão.
A Rede Juvenil Crescer Juntos deu início, em fevereiro deste
deste ano, à reflexão sobre o tema que os
jovens decidiram trabalhar em 2017 - "Orientação Vocacional e Profissional / Empregabilidade e
Empreendedorismo." À semelhança dos anos anteriores,
anteriores este tema foi escolhido pelos jovens que
participaram no Intercâmbio
ercâmbio Anual da Rede Juvenil, que no ano passado, se realizou no Porto.
As diferentes atividades do Projeto que ficam ao critério de cada Polo distrital pretendem
desenvolver
envolver diferentes competências, nomeadamente a capacidade de participação, a
criatividade, de socialização na aprendizagem e no relacionamento com o outro: valores de
autonomia, empatia, iniciativa, confiança e autoestima…;
Pretende-se
se ainda promover atividades para fomentar novos interesses e competências, o
conhecimento das várias profissões
ões / ofícios e respetivas competências necessárias, proporcionar
a partilha de experiências e possibilitar
ossibilitar uma reflexão sobre os valores, aptidões, capacidades,
expectativas e ambições de cada jovem, com vista a explorar as capacidades
apacidades de tomada de decisão
e resolução de problemas.
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No Polo de Lisboa, até
té ao momento já foram realizados 4 Encontros da Rede e têm participado
cerca de 30 jovens acompanhados pelo IAC - Projecto Rua, pela ALPM - Associação Luís Pereira da
Mota e pelo CECSSAC - Centro Social e Paroquial de Santo António dos Cavaleiros.

No 1º Encontro, foi feita uma avaliação do trabalho desenvolvido no ano anterior e os jovens que
participaram no Intercâmbio Anual do Porto, tiveram oportunidade de partilhar a experiência com
os restantes membros do grupo. Depois desta partilha deu-se
deu se início aos trabalhos com uma
dinâmica de foto linguagem que apelidámos de "Conta-me
"Conta me uma história...". As imagens escolhidas
para esta dinâmica permitiram aos jovens fazer um percurso
so imaginário sobre escolhas
vocacionais e profissionais e, em seguida, pretendeu-se
pretendeu se que tomassem consciência e partilhassem
entre si, os seus talentos.
No 2º Encontro, foi realizado um Peddy-Paper em Lisboa, com 12 pontos de passagem obrigatória
e onde deveriam
veriam identificar o máximo de profissões possíveis e ilustrar com fotos. No final, o
merecido repouso no Castelo de S. Jorge, onde se realizou um piquenique e um debate sobre a
experiência tida pelos vários subgrupos do Peddy-Paper
Peddy Paper e das profissões identificadas
identi
pelos
jovens.
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No Encontro seguinte, foi realizada uma visita à RTP onde os jovens puderam identificar as várias
profissões existentes. Os jovens estiveram em estúdio e realizaram um vídeo que foi
posteriormente visionado, no último encontro, onde se
se pretendeu dar seguimento à reflexão
sobre o tema, através da dinâmica de JigSaw e onde se abordaram as seguintes áreas
profissionais: transportes, restauração e hotelaria, comunicação social, comércio e mercado,
artistas e serviços.
Uma reflexão sobre talentos
lentos e profissões, considerando as competências pessoais, profissionais e
escolares a ter em conta, uma decisão para o futuro que é feita agora, nesta fase em que se
cresce, se descobre o mundo e se desperta para novos interesses, assumindo novas
responsabilidades.

No Polo de Coimbra,, já decorreram 3 sessões (22 de março; 19 de abril e 3 de maio) com a
participação ativa e bem disposta de 13 jovens de duas instituições parceiras: Fundação Esperança
Viva, de Coimbra e Fundação ADFP, de Miranda do Corvo. Nas duas primeiras sessões, foram
apresentados os objetivos e a dinâmica da Rede Crescer Juntos para os novos membros, a
temática a abordar este ano e dinamizadas atividades de quebra-gelo
quebra
e de reflexão sobre as as
aptidões, capacidades e expectativas dos jovens.
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No dia 3 de maio decorreu uma visita à Semana Aberta na Escola Tecnológica e Profissional de
Sicó, no Avelar, o que permitiu contactar com diferentes percursos formativos e profissionais.
profissionais
Quase a terminar esta fase do projeto, no dia 14 de junho, está agendada uma visita à Incubadora
de Empresas do Instituto Pedro Nunes, em Coimbra.

Intercâmbio Nacional
N
de Crianças e Jovens
O Intercâmbio Nacional da Rede Juvenil Crescer Juntos vai decorrer de 5 a 7 de julho
jul na Quinta
das Águas Férreas, em Caneças, Lisboa. O programa provisório e respetiva ficha de inscrição já
estão disponíveis para que as instituições,
instituições que se encontram
m a desenvolver o projeto Orientação
Escolar e Profissional/ Empregabilidade/ Empreendedorismo com os seus jovens, os possam
inscrever.
Programa:
Dia 5 de julho

Dia 6 de julho

Dia 7 de julho

Manhã - Acolhimento dos
participantes

10h - Saída para a cidade de
Lisboa

10h30 - Conclusões recomendações/propostas

13h -Almoço

- Profissões Paper

13h - Almoço

14h30 - Dinâmicas de
Apresentação e Quebra –gelo

- Visita à cidade

14h30 - Propostas de temas para
2018

18h - Regresso à Quinta

15h30 - Apresentação dos
trabalhos por Polo

20h - Jantar

18h - Momento livre

21h30 - Animação Noturna

15h30 - Avaliação
16h - Encerramento

20h - Jantar
21h30 - Animação Noturna

MEDIAÇÃO NACIONAL
IAC – FÓRUM CONSTRUIR JUNTOS

IAC – PROJECTO RUA

Avenida Fernão Magalhães, nº 676 3º sala 3

Rua António Patrício nº20 2ºEsq.

3000 – 174 Coimbra

1700- 049 Lisboa

Tel: 239 821 280

Tel:217 818 590

Email: iac-fcj@iacrianca.pt

Email: iac-prua@iacrianca
prua@iacrianca
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