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EDITORIAL
É com legítimo orgulho que me encontro ao
leme dos desígnios do CLAST, cabendo-me
a função de vos dirigir as primeiras palavras
deste boletim informativo, que patenteia todo
o trabalho francamente dedicado a melhorar
a qualidade dos nossos munícipes.
Como todos já sentimos, vivemos tempos
de elevada incerteza e contenção onde,
forçosamente, somos obrigados a efetuar
alguns cortes na despesa. Todavia
consideramos que temos sabido equilibrar
as nossas opções de ação sem afetar os
apoios sociais que temos prestado aos mais
desfavorecidos e carenciados do nosso
concelho.
Tarouca, muito embora seja um concelho
com grandes potencialidades sociais,
apresenta ainda grandes vulnerabilidades,
cuja reflexão e atuação exigem compromisso
de todos os atores da vida social, económica
e política, visando proporcionar um melhor
aproveitamento das sinergias existentes.
Tem sido timbre deste município, desde
há anos, apostar na potenciação das
pessoas,
resultado
bem
visível no
investimento realizado, quer na criação
de uma oferta atraente e diversificada de
atividades e iniciativas, quer na construção
de equipamentos com vocação cultural,
desportiva e de lazer, que têm contribuído
sobremaneira para a qualidade de vida da
população, refletidos no aumento significativo
do número de praticantes e no grau de
satisfação dos nossos conterrâneos.
Temos manifestado, com o trabalho
desenvolvido através da Rede Social,
consubstanciado
nos
Planos
de
Desenvolvimento Social implementados e
com um novo plano de ação válido por mais
um período de dois anos, um sentido de

responsabilidade social, sendo vital, para o
nosso modelo de ação, que o relacionamento
entre o CLAST e o cidadão seja de
proximidade.
Queremos e sempre quisemos um concelho
de excelência social, onde todos importam.
Pela minha parte e pela equipa que lidero
estamos empenhados em continuar a dar
o nosso melhor, mantendo o rumo que
traçámos quando
iniciámos o comando
do destino do nosso concelho, assumindo
com verticalidade todos os desafios que
nos colocarem, promovendo a eficácia e a
fluidez comunicacional, reiterando a plena
disponibilidade para atender todos os quanto
assim o desejarem.
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SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Novo Plano de Desenvolvimento Social de Tarouca (PDS) aprovado por unanimidade
Está lançado o Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Tarouca, regulamentado pelo Decreto-Lei 115/2006 de
14 de junho, para os próximos três anos.
Trata-se de um documento estratégico,
que define as políticas sociais locais e
que tem como objetivos a definição das
prioridades de desenvolvimento local, que
proporcionem qualidade de vida à população.
O plano foi aprovado, por unanimidade,
no plenário do Conselho Local de Ação
Social de Tarouca (CLAST), no dia 24 de
abril, tendo o Núcleo Executivo definido a
metodologia de trabalho e desenhado o
Plano de Ação para o ano de 2012, assumindo como prioridade a intervenção em
eixos específicos: Insucesso e Abandono
Escolar, Alcoolismo e Envelhecimento.

Eixo II - Saúde vs. Alcoolismo
Jornada de sensibilização e prevenção ao consumo de álcool no concelho de Tarouca
Enquadrada no plano de ação da Rede
Social de Tarouca, previsto para o ano de
2012, inserido no Eixo II – Saúde vs. Alcoolismo, decorreu no dia 29 de abril, uma
ação de sensibilização sobre o consumo
de álcool, promovida pelo Núcleo de Apoio
ao Tratamento do Doente Alcoólico (NATDA), em parceira com o CLDS, Equipa
Multidisciplinar do RSI e Ação Social do
Município de Tarouca, dirigida aos alunos
do Agrupamento de Escolas de Tarouca,
aos indivíduos sinalizados e à população
em geral.
A iniciativa contou com a presença dos
técnicos que compõem o NATDA, o Centro
de Respostas Integradas de Vila Real, o
Projeto Homem de Vila Real e médicos da
Unidade de Saúde de Cuidados Personalizados de Tarouca e teve como primordial
objetivo sensibilizar os participantes para
os efeitos nefastos do consumo do álcool,
alertando para as suas consequências.
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Eixo I - Falta de emprego e qualificação profissional
Campeonato Nacional das Profissões - Faro - 2012
Entre os passados dias 7 e 10 de maio,
decorreu, em Faro, uma árdua competição
profissional, que contou com a participação de 240 concorrentes, representando
43 profissões, oriundos de várias regiões
do país.
Organizada pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional, a iniciativa traduziu-se no maior acontecimento dedicado
à promoção das qualificações alguma vez
realizado a nível europeu.
Os Campeonatos das Profissões, de cuja
organização fazem parte cerca de 60 países dos vários Continentes e de que Portugal se orgulha de fazer parte como membro fundador, têm uma longa história de 60

anos.
Aos Campeonatos das Profissões está associada a envolvência de muitas escolas e
centros de formação, empresas patrocinadoras e parceiros de competição, que têm
conseguido a mobilização da sociedade
civil, designadamente: formadores, professores, jovens, empresas, associações
e famílias.
O primeiro lugar alcançado por Portugal,
com um total de 28 medalhas individuais,
14 medalhas por equipa e 44 certificados
de excelência colocam a qualificação dos
nossos recursos humanos e da formação
ministrada no nosso país nos mais elevados padrões europeus de excelência. Na

iniciativa participaram duas alunas do curso EFA B3- Alvenaria e Revestimento, que
está a ser ministrado na antiga escola de
Valdevez, tendo uma delas sido distinguida
com o terceiro prémio, evidenciando, desta forma, o exímio trabalho que está a ser
feito no concelho.

Eixo III - Envelhecimento populacional
A alfabetização e a literacia digital no quotidiano dos idosos do Projeto Rejuvenescer Tarouca
Nos dias de hoje, inúmeras são as estratégias desenvolvidas no sentido de captar
o interesse das camadas com baixo nível
de escolaridade para o acesso à aprendizagem e à aquisição de novas competências intelectuais, através da utilização
das novas tecnologias de informação e
comunicação.
A utilização da internet, enquanto ferramenta e instrumento de aprendizagem

permite um nova, rápida e fácil comuni-

va e à melhoria nas relações comunica-

cação com os outros, bem como o desenvolvimento da capacidade cognitiva.
No entanto, o uso do computador passa
também pelo conhecimento de novos programas, facilitadores de novas aprendizagens e do entretenimento.
A aprendizagem da leitura e da escrita,
em idade adulta, confere aos indivíduos
uma nova autonomia, revestida de uma
autoestima mais elevada, facilitadora de
um envelhecimento mais ativo e feliz.
Das inúmeras atividades desenvolvidas
no Projeto Rejuvenescer Tarouca consta
a Alfabetização e Literacia Digital, ação
inserida no Plano de Desenvolvimento
Social previsto para o ano de 2012/2014
que, progressivamente, tem vindo a fazer
parte do quotidiano dos nossos idosos,
permitindo o acesso a uma vida mais ati-

cionais com os outros, fomentando o seu
desenvolvimento cognitivo e autonomia.
O número de participantes na ação têm
vindo a aumentar gradualmente, havendo, desde o início do mês de maio, um registo significativo, graças ao acolhimento
dos grupos de informática, outrora orientados por uma técnica do CLDS Tarouca
– Projeto TETRIS.
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ACONTECEU...
Gala dos Grandes Atores de Tarouca: músicas da nossa mocidade

Decorreu em Várzea da Serra, no dia 18 de abril, a Gala dos Grandes Atores de Tarouca, onde os idosos pertencentes ao Projeto Rejuvenescer Tarouca interpretaram as canções e as músicas da sua mocidade, aproveitando para dar “um pezinho de dança”.
O Salão Nobre do Centro Social Paroquial de Várzea da Serra, foi pequeno para acolher todos aqueles que ali se dirigiram para assistirem ao espetáculo e para reviver os costumes e as tradições locais.

Atribuição dos Prémios NICI

Com o propósito de promover o empre-

A iniciativa, que decorreu na Casa do

propostas de negócio, os jurados mostra-

endedorismo junto da população mais

Paço de Dalvares, contou com a parti-

ram-se rendidos à iniciativa e à qualida-

jovem, concretizou-se, no dia 30 de

cipação de dezassete alunos do ensino

de dos projetos apresentados, atribuindo

abril, a II Edição dos Prémios NICI (Nú-

secundário de tarouca que, perante um

o prémio aos melhores e parabenizando

cleo de Ideias Criativas e Inovadoras),

júri constituído pelos representantes dos

todos os participantes pela atitude assu-

no âmbito do Programa CLDS Tarouca

parceiros sociais, apresentaram as suas

mida e pela preocupação demonstrada

– Projeto TETRIS, em parceria com o

ideias de negócio pressupondo o desen-

em encontrar respostas para as vulnera-

Município de Tarouca e o Agrupamento

volvimento local.

bilidades empresariais do concelho.

de Escolas de Tarouca.

No final das apresentação das diversas
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ACONTECEU...
Rejuvenescer Tarouca promove “Caminhadas Culturais”
Durante os meses de maio e junho re-

e Capela de Santo António, em Vila

alizaram-se, com os catorze grupos do

Chã da Beira (onde se encontra o St.º

Projeto Rejuvenescer Tarouca, diversas

Padre Julion Butron) e Santa Hele

“Caminhas Culturais”. Com esta iniciati-

na, foram alguns dos locais eleitos.

va, inserida no plano anual de atividades

Após as visitas, que decorreram no

do Serviço de Animação Sociocultural do

período da manhã, a tarde foi preen-

Município, pretendeu-se levar os idosos

chida com um piquenique, seguido

do concelho à descoberta do riquíssimo

de muita dança, animação e alegria,

património cultural e histórico tarouquen-

com baile ao toque da concertina e/

se. Para muitos, apesar de residentes no

concelho, esta foi a primeira oportunidade

ou acordeão e cantares ao desafio.

para verdadeiramente ficarem a conhecer o que de tão raro e único caracteriza
Tarouca: a descoberta do passado, o
encontro de histórias, vestígios arqueológicos, joias arquitetónicas, recantos e
paisagens naturais de beleza inigualável.
Mosteiro de S.João de Tarouca, Casa
do Paço de Dalvares, Sra. Do Calvário

Passeio à Sra. da Graça – Mondim de Basto
No dia 14 de junho realizou-se um concurso de “compadres e comadres” e respetivas Esta foi mais uma das atividades
passeio com os grupos dos idosos “deixadas ou testamentos”, tendo sido estes grupos dinamizadas pelas técnicas de Anido Projeto Rejuvenescer Tarouca, os mais pontuados, pela sua originalidade e graça. mação Sociocultural, dirigida aos
provenientes de Valverde, Gou-

idosos do projeto que, ativamente,

viães, Vila Chã do Monte e Várzea

participam nas sessões de anima-

da Serra, à Sra. da Graça, em

ção desenvolvidas ao longo do ano.

Mondim de Basto. O município de

Este passeio que se revestiu de

Tarouca proporcionou este pas-

animação, alegria e fé teve, tam-

seio na sequência da participação

bém, por finalidade, proporcionar

destes grupos na recriação do

um dia diferente à população sé-

carnaval de outros tempos, que

nior de Tarouca. Do programa fiz-

havia decorrido no dia 23 de fe-

eram parte a visita à Sra. da Graça,

vereiro. Na ocasião realizou-se um

seguindo-se um almoço piquenique.
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DESTAQUE
Renovado Contrato de Objetivos para o Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
No mês de maio foi renovado, por um

objetivos ficam garantidas as seguintes

ficiários da prestação de desemprego.

período de mais um ano, entre a Câmara

valências: sessões de informação sobre

Garantindo

Municipal de Tarouca e o Instituto de Em-

medidas de apoio ao emprego, de quali-

a

prego e Formação Profissional, o Contrato

ficação profissional, de reconhecimento,

estratégia

de Objetivos para o GIP, serviço existente

validação e certificação de competên-

al

na autarquia local desde maio de 2009.

cias e de empreendedorismo; sessões

O GIP, que é um instrumento de in-

de apoio à procura de emprego; receção

tervenção

afir-

e registo de ofertas de emprego; apre-

mar-se ao longo dos anos, pelo cres-

sentação de desempregados a ofertas

cente número de inscritos que recor-

de emprego; colocação de desemprega-

rem a este serviço para obterem ori-

dos em ofertas de emprego, integra-

entação

formativa.

ção em ações de formação e controlo

Com a assinatura do novo contrato de

da apresentação periódica dos bene-

local,

tem

profissional

vindo

ou

a

a

autarquia
flagelo

continuação
assegura

para

mais

combater

social,

o

do
o

GIP,
uma
atu-

desemprego.

Levantamento dos idosos isolados do concelho
No âmbito das competências da Rede

ho de Tarouca, juntamente com alguns

Social, foram constituídos grupos de

agente da Guarda Nacional Republicana,

trabalho com o propósito de efetuar

por forma a realizar uma fiel levantamen-

o

to das situações de isolamento e solidão.

levantamento

da

população

ido-

sa e isolada existente no concelho.
Sob este desígnio os parceiros da
Rede Social de Tarouca uniram esforços no sentido de combater a solidão
e o isolamento desta população, sendo
estabelecida uma parceria entre os representantes das IPSS locais, forças de
segurança pública , saúde, bombeiros,
segurança social e o município para a
pôr fim, ou minimizar este flagelo social.
Desde o mês de junho, várias equipas de
técnicos têm vindo a percorrer o concel-
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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 31 parceiros, a saber:

Agrupamento de Escolas de Tarouca............................................ Eduardo Almeida

Instituto da Droga e Toxicodependência,

Associação de Pais e Encarregados de

I.P. Direção Regional do Norte –

Educação do Agrupamento Vertical de

Centro de Respostas Integradas de Vila Real................................Benedita Mocho

Escolas de Tarouca............................................................................. Marta Correia

Instituto de Emprego e Formação

Associação dos Amigos de Timor Lorosae.......................................... Artur Lucena

Profissional – Centro de Emprego de Lamego................................ Catarina Rocha

Associação Empresarial do Concelho de Tarouca................................. José Amaro

Junta de Freguesia de Dalvares................................................... Eduardo Almeida

Associação Humanitária dos Bombeiros

Junta de Freguesia de Granja Nova......................................................Carlos Lima

Voluntários de Tarouca.........................................................Domingos Nascimento

Junta de Freguesia de Mondim da Beira...............................................Afonso Dias

Associação Social do Castanheiro do Ouro........................................Isabela Ferraz

Junta de Freguesia de Vila Chã da Beira........................................Ângela Cerdeira

Câmara Municipal de Tarouca.................................................................Lúcia Igreja

Junta de Freguesia de Salzedas........................................................ Jorge Ferreira

Centro Distrital de Segurança Social de Viseu........................Margarida Henriques

Junta de Freguesia de São João de Tarouca............................ Joaquim Rodrigues

Unidade de Cuidados de Saúde

Junta de Freguesia de Tarouca................................................M.ª Teresinha Ferraz

Personalizados de Tarouca...................................................... Simões de Carvalho

Junta de Freguesia de Várzea da Serra..........................................Manuel Ferreira

Centro Social Paroquial de Várzea da Serra......................................... José Matias

Junta de Freguesia da Ucanha...................................................... Arménio Libânio

Centro Social e Paroquial de Mondim da Beira................................... Ana Fonseca

Junta de Freguesia de Gouviães..............................................................João Félix

Centro Social e Paroquial de Vila Chã do Monte.............................Daniela Roseira

Núcleo Local de Inserção de Tarouca..............................................Paula Lourenço

Comissão de Proteção de Crianças e

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca............................................Lucílio Teixeira

Jovens em Risco de Tarouca.............................................Almerinda Albuquerque

Projetos Sociais nos Bombeiros...............................................Humberto Sarmento

Destacamento Territorial da GNR de Lamego................................ Alberto Marques

Unidade de Cuidados na Comunidade............................................. Estela Almeida

Ginásio Clube de Tarouca.....................................................................Sandra Silva

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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