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TAROUCA

EDITORIAL
Caros Parceiros,
Volvidos cerca de dois anos após o
lançamento desta newsletter prosseguimos
com a divulgação de práticas e experiências
desenvolvidas na área da Rede Social no
Concelho de Tarouca.
Ao longo destes anos, procurou-se dar
conta da riqueza de intervenções em
áreas diversificadas que esta estrutura de
parceria têm vindo a desenvolver junto de
públicos diversificados (população sénior,
pessoas sem-abrigo, crianças e jovens e
suas famílias, pessoas com deficiência,
comunidades territoriais em situação de
exclusão). São diversificadas também as
áreas de atuação que são abrangidas –
resposta a necessidades básicas, habitação,
saúde, educação, segurança e proteção civil,
formação, direitos, igualdade de género e
voluntariado.
De destacar, ainda, o esforço de inovação
que pode ser encontrado, muito em particular,
nalgumas das práticas de articulação
institucional para a eficácia na intervenção e
racionalização de esforços, nomeadamente
na área do atendimento e acompanhamento.
A rede social, criada na sequência da
Resolução do Conselho de Ministros n.º
197/97, de 18 de novembro, impulsionou um
trabalho de parceria alargada incidindo na
planificação estratégica da intervenção social
local, abarcando atores sociais de diferentes
naturezas e áreas de intervenção, visando
contribuir para a erradicação da pobreza
e da exclusão social e para a promoção do
desenvolvimento social ao nível local. Este
trabalho de parceria tem vindo a ser alvo
de uma enriquecedora atualização também
na perspetiva da promoção da igualdade de
género.

No âmbito do cumprimento da legislação da
Rede Social (Decreto Lei n.º 115/2006), o
CLAS de Tarouca está a atualizar os seus
instrumentos de planeamento, nomeadamente,
o Plano de Desenvolvimento Social (PDS).
O Núcleo Executivo do CLAST definiu a
metodologia de trabalho para a recolha,
análise e tratamento de dados e efetuou um
cronograma para o desenvolvimento das ações
para o Diagnóstico Social junto dos parceiros
chave em áreas temáticas específicas como
é o caso do Insucesso e Abandono Escolar,
do Alcoolismo e do Envelhecimento. Este
trabalho é o tema central desta Newsletter,
dando conta das várias ações já desenvolvidas
em conjunto com os vários parceiros.
No Plano de Desenvolvimento Social (PDS),
estarão definidos os eixos estratégicos
de intervenção para triénio 2012-2014. A
participação de todos os parceiros é essencial
para desenvolvimento destes instrumentos de
trabalho, pois só assim haverá uma correta
identificação dos problemas sociais e uma
melhor definição das estratégias e recursos
com vista à sua resolução.
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SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Eixo V - Promoção da Qualidade de Vida
Comemoração do Dia de Reis - Idosos vão à Discoteca

O Município de Tarouca tem vindo ao longo destes últimos cinco anos, a caminho
dos seis, a proporcionar inúmeras atividades aos idosos do concelho inscritos no
projeto “Rejuvenescer Tarouca”.
Assim, como forma de comemorar o dia
de reis, a autarquia proporcionou mais
uma atividade integrada no mesmo projeto.

Desta vez tratou-se de uma ida à discoteca. Uma novidade para os idosos que jamais pensariam vir a frequentar um lugar
destes. Para além de uma diversão diferente, foi também, uma forma de desmistificar a ideia negativa que sempre tiveram
em relação aos jovens que frequentam
este tipo de espaços.
Assim tiveram oportunidade de verificar
com seus próprios olhos a razão da atratividade que o espaço oferece.
Mesmo os que não dançaram do princípio
ao fim, que foram uma minoria, se divertiram muito a observar a diversão dos outros e a contemplar o espaço.
As luzes, a música e o ambiente de boa
disposição imperou, daí que a maioria
adorou e ficou com vontade de repetir a
experiência.
Este evento foi divulgado por meios de comunicação locais e nacionais, nomeadamente por rádios locais, e duas estações

de televisão que estiveram presentes.
Este Município tem-se esforçado por
mostrar a estas pessoas que não estão
esquecidas e reforçar a importância do
Envelhecimento Ativo como forma de
combate à exclusão social e ao isolamento das camadas mais velhas da população do concelho, dando continuidade ao
Plano de Desenvolvimento Social.

Revivendo tradições - Carnaval dos Idosos do Projeto Rejuvenescer Tarouca
No passado dia 23 de fevereiro realizou-se no Salão dos Bombeiros Voluntários
de Tarouca mais um encontro dos idosos
pertencentes ao Projeto Rejuvenescer
Tarouca.
Pretendeu-se recriar o Carnaval de outros tempos, com compadres e comadres, respetivos testamentos ou deixadas e ainda o caldo da farinha típico de
alguns lugares do nosso concelho.
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Assim nas sessões de Animação Sociocultural do projeto, cada grupo de idosos
criou os seus fantoches à semelhança do
que faziam na sua infância e juventude.
Elaboraram ativamente os testamentos/
deixadas para os seus companheiros do
grupo e para os técnicos do projeto. No
dia do evento cada grupo apresentara os
seus fantoches e deixadas. Os grupos foram pontuados por um júri, sendo atribuída pontuação ao fantoche criado e uma
outra pontuação respeitante às deixadas
que cada grupo proclamara. Aos grupos
mais pontuados (primeiro e segundo lugares) pela sua originalidade e empenho,
foi-lhes oferecido um passeio, à sua escolha, como prémio.
Depois do concurso foi servido o caldo da
farinha que, por sua vez foi confecionado
por senhoras que fazem parte do grupo
de Mondim da Beira. O grupo de Tarouca
contribuiu com o “caldo”. Ao mesmo tem-

po era servida a tradicional moira cozida
com pão de milho regional.
Os fantoches criados para este certame,
serão expostos no auditório Municipal
Adácio Pestana, em data a definir, para
que possam ser apreciados pelo público
em geral.
Foi mais uma tarde bem passada, com
música carnavalesca e excelente boa
disposição.

Comemoração do Dia Internacional da Mulher

No passado dia 16 de março realizou-se
na Quinta da Lavaria mais um evento organizado pelas Técnicas do Projeto Rejuvenescer Tarouca, integrado no Plano Anual
de Atividades para o ano 2012, este inserido no Eixo V - Promoção da qualidade de
vida do Plano de Desenvolvimento Social
do município.
Esta atividade pretendeu assinalar o Dia

Internacional da Mulher uma vez que se
considera importante lembrar sempre o
papel preponderante e integrante das mulheres na sociedade em geral, e no nosso
concelho em particular.
Este almoço foi especialmente dedicado
às mulheres mas não se excluíram os homens pertencentes ao projeto, uma vez
que todos eles muito já contribuíram com
muitos anos da sua vida para a riqueza
deste concelho.
Para além deste almoço, os idosos tiveram
direito a uma tarde animada por concertinas e para assinalar o dia, as animadoras
ofereceram a cada senhora uma flor de papel, por elas feita à mão.
Neste evento estiveram presentes cerca
de 300 idosos, o que denota a contínua
adesão ao Projeto Rejuvenescer Tarouca,

que apesar de já estar implementado neste
concelho desde 2007, continua muito ativo
e sempre com espírito de inovação. Neste
ano em que se comemora o Ano Europeu
do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações, esta autarquia continua a primar por oferecer aos idosos do
concelho a melhor qualidade de tratamento e atenção.

Eixo III - Prevenção e Combate ao Alcoolismo
Prevenção do consumo de álcool no meio escolar
No passado mês de fevereiro realizaramse, com alunos do Agrupamento de Escolas de Tarouca, duas sessões de sensibilização e prevenção ao consumo de bebidas alcoólicas. Estas sessões contaram
com a presença dos técnicos afetos ao
Núcleo de Apoio e Tratamento do Doente
Alcoólico (NATDA), projeto este inserido
no Eixo III – Prevenção e Combate ao
Alcoolismo, do Plano de Desenvolvimento Social de Tarouca. Em representação
do Município de Tarouca (Lúcia Igreja),
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca,
Equipa Multidisciplinar do Protocolo de
Rendimento Social de Inserção (Patrícia
Silva) e CLDS Tarouca – Projeto TETRIS
(Carlos Ferreira). Esta iniciativa contou
ainda com a colaboração da psicóloga do

Agrupamento de Escolas, Sofia Ferreira.
Nas sessões estiveram presentes 27 alunos que, de uma forma interessada e responsável, participaram e debateram esta
temática
Sabendo que mais de 10% dos jovens
Portugueses com 13 anos de idade já
experimentaram bebidas alcoólicas, muitas vezes motivados pela curiosidade de

novas experiências, e que esse número
dispara junto da população juvenil com
mais de 16 anos de idade, onde o hábito
do consumo já se encontra interiorizado,
surge a necessidade de educar, informar
e atuar, antes que o problema surja. Estas
sessões tiveram como objetivo prevenir
o consumo e partilhar informação sobre
as consequências psicológicas, físicas e
escolares, junto da população estudantil.
Por outro lado, estas iniciativas ajudam
os alunos da escola a reconhecer situações de risco em que poderão ser aliciados para o consumo e como poderão
lidar com estas situações, melhorando a
assertividade e outras competências sociais por forma a prevenir o consumo de
álcool.
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Vigésima Oitava Reunião Plenária de CLAST

No dia 19 de março realizou-se a vigésima
oitava reunião de Plenário de CLAST, com
o objetivo de se proceder à apresentação
do Protocolo de Cooperação 2011-2012,
celebrado em 17 de janeiro 2012 entre o
Ministério da Solidariedade e Segurança
Social e as Uniões representativas das
Instituições de Solidariedade Social. Este
Protocolo integra medidas do Programa
de Emergência (PES) que promovem a
flexibilização bem como a maximização
das capacidades instaladas nas respostas

sociais.
O referido Protocolo revitaliza a Comissão
Nacional de Acompanhamento e Avaliação
dos Protocolos e Acordos de Cooperação
(CNAAPC), que reunirá trimestralmente;
prevê o aumento da comparticipação financeira da segurança social no âmbito
dos acordos de cooperação de 0,9% face
às comparticipações que a segurança social transferiu em 2011; mantém o valor de
referência estabelecido em sede de protocolo de 2010, para as vagas reservadas
pela segurança social para resposta lar
de idosos. Com objetivo a salvaguarda da
sustentabilidade das instituições sociais,
prevê: a utilização do Fundo de Socorro
Social, às instituições que, no atual contexto de crise económico-financeira, face
a sinais de insustentabilidade financeira,
após informarem as suas entidades re
presentativas, possam solicitar apoio junto

dos serviços da segurança social, para reequilíbrio.
Em paralelo com este Protocolo, surge a
criação de grupos de trabalho no âmbito
da Rede Social, dirigido à população idosa.
Pretende-se que este grupo de trabalho
realize campanhas de sensibilização,
políticas sociais concelhias, entre outras,
alusivas ao tema Envelhecimento. Foi deliberado em sede de Plenário de CLAST a
constituição do referido grupo de trabalho.

ACONTECEU...
Bombeiros Tarouca - Solidariedade Radical “Passeio TT, Super Bombi”
O Universo dos Bombeiros em Tarouca,

de veículos, com respetivos acompa-

Corpo de Bombeiros e Projetos Sociais,

nhantes.

organizaram no passado dia 18 de mar-

As dezenas de pessoas participantes,

ço, mais uma edição do” Passeio Todo-

acompanhantes e Bombeiros, confrater-

-o-Terreno, Super Bombi”.

nizaram num convívio cheio de emoção.

Esta iniciativa, que já vai na sua segun-

Trata-se, de dar seguimento a um proje-

da edição, teve como objetivo a angaria-

to iniciado à três anos (2009), fundamen-

ção de fundos, para que se continue a

tado na organização de um evento que

dedicar e a prestar os melhores serviços

permita o convívio entre os bombeiros e

à comunidade do Concelho de Tarouca.

a população em geral, conciliado com a

Esta edição do Passeio Todo-o-Terreno,

necessidade de angariar fundos.

Super Bombi deu a conhecer aos parti-

É uma iniciativa reconhecida e bem acei-

cipantes, o Concelho de Tarouca, tendo

te pela comunidade e por todos os parti-

um percurso misto para motos e jipes,

cipantes que tornaram este Passeio num

onde participaram mais de uma centena

grande momento de encontro Social.
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DESTAQUE
GIP Tarouca informa:
Estímulo 2012 - Apoios à Contratação
Designado por Estímulo 2012 esta é
uma medida que conta com o apoio de
100 milhões de euros para a formação e
contratação de desempregados que estejam inscritos no centro de emprego há
pelo menos seis meses. Esta é uma medida que visa dar apoio a um máximo de
até 56,000 desempregados em Portugal.
Tem como objetivo potenciar o retorno ao
mercado de trabalho de desempregados
com maiores dificuldades de inserção, capacitando-os com a formação e as competências adaptadas ao posto de trabalho
e, simultaneamente promover a melhoria
da produtividade e competitividade das
empresas.

Este financiamento não pode porém ultrapassar o valor de 419,22 euros por mês e

ou esteja inscrita num centro de emprego
há pelo menos 12 meses a percentagem

apenas será prolongado até ao máximo de
seis meses. O apoio está também condi-

poderá ser majorada em 10%.
Ainda assim a empresa empregadora

cionado à criação líquida de emprego que
será previamente avaliada no ato da can-

pode ser obrigada a devolver o apoio do
“Estimulo 2012” no caso de haver um des-

didatura ou na altura do apoio financeiro.
Podem candidatar-se pessoas singulares

pedimento coletivo ou no caso da extinção
do posto de trabalho por alguma razão du-

ou coletivas, de direito privado, com ou
sem fins lucrativos.

rante o período de apoio. Também no caso
de não haver criação líquida de emprego

No caso do desempregado em causa seja
beneficiário do rendimento social de inser-

durante dois meses seguidos ou interpolados, a mesma será obrigada a devolver

ção, tenha 25 ou menos anos de idade,
seja uma pessoa deficiente ou com uma

uma parte do dinheiro recebido.
Para mais esclarecimentos poderá conta-

doença crónica, capacidade de trabalho
reduzida, habilitações inferiores ao 9.º ano

tar o Gabinete de Inserção Profissional de
Tarouca e ainda o Centro de Emprego.

Conselho Local de Ação Social de Tarouca
O Conselho Local de Ação Social, presidido pelo Sr. Mário Caetano Teixeira Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, é
composto por 38 parceiros, a saber:
Agrupamento de Escolas de Tarouca............................................ Eduardo Almeida
Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento Vertical de
Escolas de Tarouca............................................................................. Marta Correia
AAVV - Associação de Produtores
Agricultores do Vale do Varosa...............................................................Paulo Rego
Associação dos Amigos de Timor Lorosae.......................................... Artur Lucena
Associação Empresarial do Concelho de Tarouca................................. José Amaro
Associação Filarmónica de Tarouca.....................................................Mário Santos
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Tarouca.........................................................Domingos Nascimento
Associação Social do Castanheiro do Ouro........................................Isabela Ferraz
Câmara Municipal de Tarouca.................................................................Lúcia Igreja
Cáritas Diocesana de Lamego.......................................................Lisete Centenico
Centro Distrital de Segurança Social de Viseu........................Margarida Henriques
Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Tarouca...................................................... Simões de Carvalho
Centro Social Paroquial de Várzea da Serra......................................... José Matias
Centro Social e Paroquial de Mondim da Beira................................... Ana Fonseca
Centro Social e Paroquial de Vila Chã do Monte.............................Daniela Roseira
Centro Social e Paroquial de Gouviães........................................Armindo Almeida
Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas.............................. António Seixeira
Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens em Risco de Tarouca.............................................Almerinda Albuquerque
Projeto TETRIS - Contrato Local de
Desenvolvimento Social de Tarouca...................................................Miguel Amaro
Destacamento Territorial da GNR de Lamego................................ Alberto Marques
Estabelecimento Prisional Regional de Lamego............................M.ª José Ferreira
Ginásio Clube de Tarouca.....................................................................Sandra Silva
Grupo de Ação Sócio-Caritativo da
Paroquia de Tarouca – GASPTA.......................................................Ana M.ª Guerra

Instituto da Droga e Toxicodependência,
I.P. Direção Regional do Norte –
Centro de Respostas Integradas de Vila Real................................Benedita Mocho
Instituto de Emprego e Formação
Profissional – Centro de Emprego de Lamego................................ Catarina Rocha
Junta de Freguesia de Dalvares................................................... Eduardo Almeida
Junta de Freguesia de Granja Nova......................................................Carlos Lima
Junta de Freguesia de Mondim da Beira...............................................Afonso Dias
Junta de Freguesia de Vila Chã da Beira........................................Ângela Cerdeira
Junta de Freguesia de Salzedas........................................................ Jorge Ferreira
Junta de Freguesia de São João de Tarouca............................ Joaquim Rodrigues
Junta de Freguesia de Tarouca................................................M.ª Teresinha Ferraz
Junta de Freguesia de Várzea da Serra..........................................Manuel Ferreira
Junta de Freguesia da Ucanha...................................................... Arménio Libânio
Junta de Freguesia de Gouviães..............................................................João Félix
Núcleo Local de Inserção de Tarouca..............................................Paula Lourenço
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca............................................Lucílio Teixeira
Projetos Sociais nos Bombeiros...........................................Domingos Nascimento
NÚCLEO EXECUTIVO
Câmara Municipal de Tarouca.................................................................Lúcia Igreja
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Tarouca.........................................................Domingos Nascimento
Serviço Local da Segurança Social de Tarouca...................... Paula Lourenço Dias
Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Tarouca.............................................José Simões de Carvalho
Centro Social e Paroquial de Várzea da Serra......... José Augusto Matias Pereira
Técnica da Rede Social.....................................................................Ana Vaz Pedro
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