Rede Construir Juntos

Newsletter 3

Rede Construir Juntos
Encontro Comemorativo dos 20 anos da Rede Construir Juntos
No dia 30 de junho, assinalou-se os 20 Anos da Rede Construir Juntos (RCJ), com a realização de um
Encontro Comemorativo, que decorreu no Auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude, em
Lisboa.

A sessão de abertura contou com a presença de Manuela Eanes - Presidente Honorária do IAC, Augusto
Fontes Baganha - Presidente do Conselho Diretivo do IPDJ, Hugo Carvalho – Presidente do Conselho
Nacional da Juventude e José António Vieira da Silva – Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social. Manuela Eanes, no seu discurso sábio, salientou que uma das grandes prioridades da Europa tem de
ser o Social, num trabalho responsável e humanizado, enfatizando a importância que a constituição da
Rede Construir Juntos teve para a promoção da intervenção, não só do IAC mas também das demais
entidades parceiras. Vieira da Silva evidenciou a enorme importância de se estabelecer um diálogo aberto
com as redes da sociedade civil, numa lógica de cooperação com os poderes instituídos.
Terminada a sessão de abertura, um grupo de jovens subiu ao palco para ofertar a cada um dos presentes
uma flor, portadora das suas mensagens, como símbolo da sua Voz. Seguiu-se depois um Momento Musical
com a atuação de representantes da Rede Juvenil Crescer Juntos.
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O 1º painel - “20 Anos a Construir Juntos” teve a participação de Matilde Sirgado, Coordenadora do IACProjecto Rua, Paula Nobre de Deus da Direção da Associação Chão dos Meninos de Évora e Carlos Caixas,
Psicólogo e consultor para a intervenção profissional de pessoas vulneráveis.
Matilde Sirgado levou-nos numa “viagem “pelas várias etapas do crescimento da RCJ, com “escala”
obrigatória em momentos fulcrais da vida desta Rede. Convidando-nos a participar num “regresso ao
passado”, recordou o momento de formalização pública da Rede, destacou a tipologia de ações levadas a
cabo, demonstrando a capacidade que esta Rede sempre demonstrou em antecipar respostas adequadas
aos problemas sociais emergentes, promovendo a transferibilidade de metodologias a nível nacional e
internacional, reforçando a inevitabilidade do trabalho em parceria.

Frisando a importância do registo de todos os momentos que ajudaram a Rede a crescer, Paula Nobre de
Deus desafiou os presentes a “regressar ao futuro”, a renovar o compromisso de partilha, a ligar esta Rede
a outras redes por forma a ter uma visão concertada dos problemas e a assumir uma postura de lobby para
que possamos ter uma política pública, para as crianças/jovens e suas famílias, que garanta uma
transversalidade necessária no âmbito dos Direitos.
Carlos Caixas proferiu a comunicação: “Construir Juntos(,) o Portugal Social e a Europa”. Recordou a
importância que a RCJ teve para o crescimento da ArteNave de Moimenta da Beira. Abordou a necessidade
de financiamento das redes para que possam efetivar o seu trabalho e que os projetos deveriam ser
tomados pelas instituições e não por pessoas.
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No período da tarde, Paula Duarte, Coordenadora do IAC-Fórum Construir Juntos em Coimbra, Alexandre
Gencer e Maria Lopes - Representantes da Rede Juvenil - abordaram o tema “Rede Juvenil Crescer Juntos –
Os Jovens como Agentes de Mudança”.
Paula Duarte fez um balanço dos sete anos de Rede Juvenil e evidenciou a importância/dedicação do
trabalho desenvolvido pelos jovens da Rede Juvenil Crescer Juntos (RJCJ).
Alexandre Gencer partilhou com os presentes as mais valias de pertencer a uma rede, na qual os jovens
têm uma participação ativa em todo o processo e se sentem representados. Considerou ainda que é
pertinente que todas as instituições tenham conhecimento do trabalho umas das outras para que possam
ser mais eficazes e não duplicar ações.
Maria Lopes deu o seu testemunho, enquanto membro da Rede Juvenil, conseguindo passar a mensagem
de uma forma emotiva e criativa.

A Coordenadora do Núcleo da EAPN de Lisboa, Maria Joaquina Madeira, apresentou uma comunicação
sobre “O Valor Acrescentado do Trabalho em Rede”. Realçou que as instituições desenvolveram novas
competências que só são possíveis com um trabalho em rede e que alguns dos problemas se resolvem
inovando. Considerou que esta Rede é uma rede vitoriosa pois contempla a ação humana, os afetos, a
cooperação e a coragem de inovar.
Hermano Carmo, Professor Catedrático, abordou a temática “As Parcerias na Educação para a Cidadania”.
Referiu que não é possível lidar sozinho com problemas complexos. Daí a importância de um cidadão, para
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exercer o seu dever de cidadania, ser autónomo, solidário e socialmente responsável. Para concluir referiu
que a “chave da sustentabilidade de qualquer parceria está na capacidade de ser autêntica, ou seja a sua
prática tem de corresponder à sua retórica”.
Paulo Teixeira, Consultor Logframe – Consultoria e Formação -falou sobre a “RCJ – Que perspetivas para o
Futuro?”. Referiu que estamos num contexto de mudança nas formas de pensar e agir na área social. Neste
sentido, considerou a RCJ um bom exemplo de resiliência e de adaptabilidade. Para o futuro, considerou
que a Rede deverá ser sustentável, ganhar escala, ter aumento de eficiência e eficácia, de forma a
responder rapidamente a novos desafios.
Neste sentido, as redes não são uma opção, mas sim uma inevitabilidade.
Na sessão de encerramento, contámos com a presença de Dulce Rocha - Presidente do IAC, Cinelândia
Cogumbreiro - Presidente do IAC Açores, José Carreiro - Presidente do CASLAS –Lagos, João Afonso Vereador dos Direitos Sociais CML, Pedro Folgado - Diretor do Departamento da Juventude do IPDJ e João
Paulo Rebelo -Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Foi dado ênfase ao facto de a RCJ, nos
seus projetos, dar voz aos jovens, respeitando o direito à participação e opinião das crianças, numa lógica
de empoderamento da juventude.

Em jeito de conclusão e, como afirmou Hugo Carvalho, “olhar para a descendência de uma rede é olhar
para o futuro”.
Paralelamente à realização do Encontro, esteve patente ao público uma exposição, sobre o percurso da
Rede ao longo de duas décadas, ilustrada com imagens das atividades mais emblemáticas. Considerou-se
ainda importante e oportuno, pela temática abordada, a divulgação do livro Crianças em Situação de Rua:
O caso do IAC – Projecto Rua “Em Família para Crescer”, da autoria de Matilde Sirgado.
Salienta-se ainda a amável colaboração da Casa Pia de Lisboa, que proporcionou um saboroso coffee break
servido pelos seus alunos.
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Intercâmbio Nacional de Crianças e Jovens
O Intercâmbio Anual da Rede Juvenil Crescer Juntos decorreu na Quinta das Águas Férreas, em Caneças, de
5 a 7 de julho de 2017, numa coorganização do IAC - Projecto Rua e IAC – Fórum Construir Juntos, setores
do IAC, responsáveis pela mediação nacional da Rede Construir Juntos e contou com a participação de 33
jovens e 10 técnicos.
Este ano, o projeto da Rede Juvenil esteve subordinado ao tema “Orientação Vocacional e Profissional/
Empregabilidade/ Empreendedorismo”.

Durante o ano, os Polos envolvidos no projeto - Coimbra, Braga, Lagos, Lisboa e Évora - trabalharam a
temática com os jovens que acompanham. Neste âmbito, desenvolveram diversas atividades: reflexão
sobre a temática e sobre as aptidões, os sonhos e as expetativas de cada um; conhecimento de novas
profissões e respetivas competências necessárias; visitas a incubadoras de empresas, feiras de profissões,
empresas, entre outras…, o que permitiu contactar com diferentes percursos formativos e profissionais.
No dia 5 e, após a chegada à Quinta das Águas Férreas, deu-se início ao programa com animadas atividades
de apresentação e de quebra-gelo o que permitiu que todos os participantes se ficassem a conhecer. De
seguida, deu-se início à apresentação dos trabalhos desenvolvidos nos diferentes Polos. De ano para ano, é
de salientar que os trabalhos vêm apresentando maior qualidade, assim como os jovens mostram mais
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facilidade e à vontade na apresentação dos mesmos. À noite, realizou-se uma mostra de filmes solidários
produzidos pela Help Images que dinamizou um debate e a partilha de ideias sobre assuntos que tocam a
todos, nomeadamente o desenvolvimento sustentável e o respeito por nós e pelos outros.
O dia 6 foi dedicado a visitar Lisboa. No centro da capital, os jovens percorreram as muralhas do Castelo de
S. Jorge, visitaram o Museu Arqueológico e realizaram o Profissões Paper pelas ruas da baixa pombalina.
Em pequenos grupos descobriram locais, curiosidades e profissões, algumas conhecidas outra nem tanto…
Alguns reclamaram da exigência da caminhada, mas depressa perceberam que o mergulho nas riquezas da
cidade apenas se pode fazer a pé.

No dia seguinte e antes dos choros de despedidas, foi o momento refletir sobre os temas que gostariam de
tratar em 2018. Em brainstorming, selecionaram diferentes temáticas. Tendo em conta as várias ideias
apresentadas pelos grupos, chegámos ao tema “Eu e os Outros a CreScER”. O objetivo é que partindo dos
direitos e deveres de cada criança/jovem se possa refletir sobre as ideias e preocupações lançadas nos
grupos de trabalho de modo a que se possa trabalhar aspetos como o Saber, Saber Fazer, Saber Ser, Saber
Estar para que os jovens sintam que estão a crescer trabalhando o SER valorizando a importância do “EU” e
o “EU” na relação com os outros.
Em síntese, foram 3 dias muito intensos em que o trabalho e o lazer estiveram a par. Para alguns dos jovens
foi mesmo a primeira oportunidade de conhecer a nossa capital. No final, ficaram todos mais ricos de
conhecimentos, de amizades e de afetos...
Mais fotos na página do Facebook da Rede Construir Juntos:
https://www.facebook.com/redeconstruirjuntos/?ref=aymt_homepage_panel
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Projeto "Mala VIP"
A existência de desigualdades que limitam a participação e o exercício da cidadania na área da
infância e juventude é um problema social complexo e uma violação clara e grave dos Direitos da
Criança.
Para combater estas desigualdades, o IAC criou o Projeto "Mala VIP - Vivacidade, Inovação,
Participação - uma ferramenta para a Inclusão".
Pretendemos criar oportunidades que permitam a estas crianças e jovens, ter acesso à
informação, à reflexão, ao debate e à partilha de experiências e vivências diferentes das suas,
revelando-lhes novos horizontes e consequentemente novas possibilidades de futuro e de opções
de escolha. Mas pretendemos ir ainda mais longe e promover a sua capacidade de elaboração de
propostas e sugestões, de consciencialização da importância de assumirem uma atitude proativa e
responsável na sociedade e na defesa dos seus Direitos.
Numa lógica de educação de pares, pretende-se que os jovens encontrem respostas inovadoras
para o combate das desigualdades identificadas localmente, implementando-as, criando materiais
pedagógicos e partilhando essas boas práticas entre si, uma metodologia que temos vindo a
utilizar na Rede Juvenil Crescer Juntos, que assumirá um papel fundamental neste Projeto de
âmbito municipal (Lisboa) mas que fazemos questão de estender aos restantes Polos da Rede
Construir Juntos, parceiros VIP nesta missão de promoção dos direitos e da igualdade de
oportunidades.
Após o términus do Projeto, em dezembro de 2018, a Mala Pedagógica será uma ferramenta que
continuará a assegurar o combate às desigualdades e a capacitação de crianças e jovens para o
exercício da cidadania.

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
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