EM NOTÍCIA
Última edição // Abril de 2019

“CLDS-3G Vila Verde:
um projeto de tod@s, para tod@s”
Iniciada em setembro de 2015, a terceira edição do projeto CLDS termina no final deste mês, deixando
para trás um misto de emoções, pois ora nos deparamos com a sensação de dever cumprido, ora nos
imbuímos de uma imensa nostalgia, resultante do facto de termos plena consciência que, pese embora
os objetivos e o trabalho concretizados, muito ainda haveria a fazer.
É com algum regozijo que constatamos a conclusão de um vasto e diverso plano de atividades, através
do qual procuramos a prossecução dos objetivos de desenvolvimento social patentes na génese do
projeto, assente em três eixos de intervenção fundamentais: 1) Emprego, formação e qualificação; 2)
Intervenção familiar e parental e 3) Capacitação da comunidade e das instituições.
Certos de que as intervenções desenvolvidas, contribuíram de alguma forma para a capacitação e
desenvolvimento pessoal, social, familiar e profissional de todos/as os/as que beneficiaram das nossas
ações, não poderíamos de alguma forma menorizar as importantes parcerias estabelecidas ao longo
deste projeto e que permitiram o desenvolvimento de intervenções devidamente concertas e ajustadas
às diferentes necessidades sociais e locais.
Assim, e sem individualizar qualquer tipo de parceria estabelecida, visto que todas se revelaram fulcrais e
decisivas, gostaríamos de assinalar que o sucesso do CLDS-3G Vila Verde resultou do esforço de todos/as
os/as envolvidos/as em qualquer momento e/ou atividade deste projeto.
De salientar, por razões óbvias, todos/as os/as que desde o seu início abraçaram este projeto e que,
apesar dos inúmeros constrangimentos com que nos fomos deparando ao longo destes três anos e meio,
sempre revelaram a motivação e perseverança necessárias para que os objetivos definidos, e mais
alguns, fossem integralmente cumpridos. Conscientes da relevância da sua ação para o desenvolvimento
social e local, destaco o envolvimento e o comprometimento de cada membro que integrou esta
equipa, desde o seu momento inicial, na partilha de experiências e aprendizagens, para que que cada
dia se fizesse mais e melhor.
Agradeço o privilégio que me foi concedido
ao privar e aprender com cada um de vós!
Maria João Couto
Coordenadora do CLDS-3G Vila Verde
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EIXO I > Emprego, formação e qualificação
As ações que integraram o primeiro eixo do CLDS-3G Vila Verde,
designado por "Emprego, formação e qualificação", foram gizadas no
sentido de promover mais informação acerca das medidas de apoio ao
emprego e ao empreendedorismo e da oferta formativa, permitindo
uma maior preparação e facilitando a inclusão das pessoas.
A base deste eixo de intervenção, incidiu sobretudo na promoção da
inclusão social dos cidadãos, de forma multissetorial e integrada, através
de ações diversas, executadas em parceria com múltiplas entidades,
com o objetivo de contribuir para o aumento da empregabilidade;
Assim, multiplicaram-se, ao longo dos 3 anos e meio de projeto,
atividades com o objetivo de capacitar pessoas em situação de
desemprego e jovens em transição para a vida ativa ou em risco de
abandono escolar.
No conjunto das atividades desenvolvidas, podemos destacar os
gabinetes de atendimento e acompanhamento destinados à
informação de técnicas de procura de emprego; os “Estágios de Verão”
que proporcionaram a muitos jovens o seu primeiro contacto com o
mundo do trabalho; todos os grupos de intervenção e “Concurso de
ideias”, onde o empreendedorismo foi o tema central.
O primeiro eixo de intervenção integrou também a promoção e
informação/divulgação de medidas de apoio ao emprego, ao
empreendedorismo e de ofertas de formação, com vista a uma maior
preparação e inclusão das pessoas em situação de desemprego.

Bootcamp em empreendedorismo
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EIXO II > Intervenção familiar, parental
As estratégias de intervenção do eixo 2 implicaram inúmeras atividades
tais como workshops, grupos de intervenção, oficinas intergeracionais,
campos de férias descentralizados, photovoice e exposição evocativa
dos direitos humanos. No que diz respeito aos workshops, estes foram
dirigidos maioritariamente à população em geral, com temas distintos e
refletindo as suas necessidades e preocupações. Assim, destacamos
temas como a sustentabilidade e poupança, educação para a saúde,
desenvolvimento pessoal e social, igualdade de género, métodos de
acompanhamento ao estudo, empreendedorismo, labores e trabalhos
manuais, coaching, cidadania e direitos, entre outros.
Quanto aos grupos de intervenção, tivemos como principais objetivos
promover estilos de vida saudáveis e a integração social, que visaram a
gestão de emoções e conflitos, relações interpessoais, sexualidade e
afetos, comportamentos de risco, bullying e os riscos da e na internet
(sexting e ou cyberbullying), como principais temáticas,
complementando algumas das necessidades sentidas pelas escolas do
município.
Para promover a integração social e o envolvimento comunitário
fundamentais para o exercício de uma cidadania plena,
desenvolvemos ciclos de oficinas intergeracionais sobre temáticas
como profissões e ofícios, tradições e costumes, lendas e sabedorias
populares. Aqui idosos e crianças trocaram experiências de saberes em
momentos memoráveis e muito enriquecedores.
Os campos de férias descentralizados foi outra atividade com bastante
adesão pelas crianças do concelho, tendo a colaboração das IPSS. As
crianças tiveram oportunidade de viver momentos únicos que
preencheram alguns dias das suas férias de verão ao longo dos 3 anos
do projeto, como por exemplo peddypapper, laboratório de ciências,
um dia na piscina, atelier criativo, entre outros.
O photovoice foi mais uma das estratégias de intervenção social mas,
desta vez, utilizando como recurso a fotografia para dar voz às
necessidades dos participantes. Foram realizados dois grupos com esta
metodologia, ativa e colaborativa para a gestão parental:
Dia(s)positivos em família e (En)laços familiares, trabalhando com as
famílias a importância do brincar e do papel de cada elemento na
relação familiar.
Por fim, e não menos importante, o assinalar dos Direitos
Humanos, em cada ano do projeto, tendo como principal
objetivo sensibilizar a população para esta temática. Esta
atividade contou com a colaboração da biblioteca
municipal que nos facultou o espaço e as IPSS e
agrupamentos de escola que contribuíram com os seus
trabalhos para a concretização da exposição.
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EIXO III > Capacitação da comunidade
O terceiro eixo de intervenção do projeto teve como como objetivo
capacitar a comunidade e as instituições, tendo-se concretizado em
atividades desenhadas no sentido de contribuir para o incremento da
dinâmica das associações locais, sendo exemplo disso ações como a
Biblioteca Itinerante, que possibilitou às associações/instituições o acesso a
um acervo bibliográfico disponibilizado pela Biblioteca Municipal Prof.
Machado Vilela.
O associativismo foi o conceito-chave de um conjunto de iniciativas levadas
a cabo no sentido de promover as associações concelhias. Entre estas,
podemos realçar o seminário virtual “Ao encontro das associações”, onde se
deu destaque à atividade de cada uma e, através dos seus dirigentes, se
refletiu sobre os desafios atuais e futuros das associações. Também no
âmbito da promoção das associações do território se efetuou um
levantamento de todas as que existem, tendo-se agregado essa informação
num “Guia digital das associações de Vila Verde”.
De realçar também a intervenção, em parceria com a Rede Local de
Voluntariado, as ações no âmbito do voluntariado, nomeadamente a
perscrutação das necessidades das diversas instituições do concelho e a
realização de uma ação de sensibilização para a comunidade e instituições
sobre o voluntariado.
Por fim, lembrar que a responsabilidade social envolve o tecido empresarial,
as instituições e a comunidade. Cientes desta premissa, organizámos um
seminário sobre “Responsabilidade Social no Território” para informar,
sensibilizar, debater e apresentar um showcase de boas práticas.

Para informações
sobre o projeto
CLDS-3G Vila Verde
deverá contactar a
Casa do Povo de
Ribeira do Neiva
www.cprn.pt
253 381 264

O "CLDS-3G Vila Verde" foi um projeto promovido pela Casa do Povo de Ribeira do Neiva
(CPRN) em parceria com a Centro Comunitário de Prado (Cruz Vermelha Portuguesa - Braga)

