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O	Presidente	do	CLAST,

Mário	Caetano	Teixeira	Ferreira
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As	 palavras	 que	 encetam	 a	 abertura	 desta	

décima	 segunda	 edição	 da	 Newsletter da	

Rede	Social	 do	Município	de	Tarouca	 vão,	 em	

primeiro	 lugar,	 para	 todos	 aqueles	 que	 têm	

beneficiado,	contribuído,	participado	e	reunido	

esforços	 para	 o	 sucesso	 de	 todos	 os	 projetos	

sociais	 desenvolvidos	 no	 nosso	 concelho,	 dos	

quais	profundamente	me	orgulho.

A	 mim,	 enquanto	 Presidente	 do	 CLAST,	

cabe-me	 assumir	 o	 desafio	 de	 continuar	 o	

desenvolvimento	de	um	trabalho	fundamental	

para	 a	 vida	 social	 do	 concelho	 que	 dirijo,	

especialmente	neste	novo	ano	de	2013,	que	se	

nos	afigura	como	um	ano	tão	complexo	como	

desafiante.

Como	 o	 tenho	 demonstrado	 ao	 longo	 destes	

anos	 de	 liderança,	 sou,	 por	 natureza	 e	 por	

vontade,	 dos	 que	 acreditam	 que,	 apesar	 da	

dureza	 dos	 tempos	 que	 se	 avizinham,	 temos	

fibra	 para	 enfrentar,	 indiscutivelmente,	 as	

necessidades	 que	 proliferam	 a	 um	 ritmo	

alucinante.

Para	além	da	difícil	conjuntura	económica	que	

o	 nosso	 país	 atravessa,	 a	 perda	 demográfica	

que	 temos	vindo	a	assistir	no	nosso	 concelho	

tem-nos	 obrigado	 a	 redefinir	 constantemente	

as	nossas	políticas	 sociais	e	a	desenhar	novas	

estratégias	 locais	de	apoio	e	desenvolvimento	

a	 nível	 social,	 pois	 as	 pessoas,	 para	 nós,	 são	

matérias	 que	 não	 são	 transacionáveis,	 que	

exigem	 uma	 procura	 constante	 de	 novas	

metodologias	de	ação.	Trabalhamos	diariamente	

para	 colocar	 Tarouca	 na	 rota	 do	 sucesso	 e	 da	

qualidade	de	vida.

Parcerias	e	redes	são	palavras	chave	cada	vez	mais	

presentes	 nas	 dinâmicas	 de	 desenvolvimento	

do	nosso	território	e	a	Rede	Social	é	disso	prova	

inequívoca,	pois	 todo	o	 trabalho	desenvolvido	

tem	 assentado	 num	 diálogo	 permanente	 com	

os	nossos	parceiros	sociais.

É	 minha	 convicção	 profunda	 continuar	 a	

desenvolver	 uma	 estratégia	 social	 ajustada	

à	 realidade	 do	 nosso	 concelho,	 procurando	

sempre	outras	 linhas	de	entendimento,	pois	é	

do	contraste	de	opiniões	que,	por	vezes,	nasce	

o	caminho	e	mesmo	a	mudança.

Como	é	do	vosso	conhecimento,	para	mim,	as	

pessoas	estão	sempre	em	primeiro	lugar.
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SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2012-2014
Eixo III - Envelhecimento Populacional
Magusto dos Idosos do Projeto Rejuvenescer Tarouca
“Se o envelhecimento é uma tendência 

demográfica generalizada em

Portugal, as velhices, isto é, as formas de 

viver a longevidade, são

múltiplas e exigem políticas e outras 

iniciativas diferenciadas,

à medida e atentas às necessidades e às 

capacidades de

satisfação pessoal, autonomia e 

participação”

(PROGRAMA DE AÇÃO DO AEEASG’2012 | 

Portugal, janeiro, 2012)

Os	cerca	de	trezentos	idosos	pertencentes	ao	

Projeto	Rejuvenescer	Tarouca	encontraram,	

no	 dia	 9	 de	 novembro,	 mais	 um	 motivo	

para	 se	 reunirem	e	partilharem	momentos	

de	boa	disposição	e	alegria.	Desta	vez,	para	

assinalar	o	dia	de	S.	Martinho,	sendo	o	Salão	

dos	 Bombeiros	 Voluntários	 o	 palco	 deste	

certame.	 A	 ementa	 do	 dia,	 inspirada	 nas	

tradições	longínquas	do	S.	Martinho,	contou	

com	 as	 castanhas	 assadas,	 antecipadas	

pelas	fêveras,	o	caldo	verde	e	o	vinho	novo,	

iguarias	 que,	 depois	 de	 saboreadas,	 foram	

embaladas	 por	 um	 pezinho	 de	 dança,	 ao	

som	de	boa	música	popular.

Esta	 é	 mais	 uma	 iniciativa	 da	 Rede	 Social	

que	 surge	 numa	 perspectiva	 de	 trabalhar	

a	 problemática	 ligada	 ao	 envelhecimento	

populacional	 e	 o	 isolamento	 dos	 idosos,	

estes,	com	cada	vez	mais	um	crescente	peso	

da	população	tarouquense.	

Este	 fenómeno	 do	 envelhecimento	

demográfico,	 e	 especialmente	 a	 imposição	

do	segmento	populacional	do	idoso,	emerge,	

portanto,	 como	 um	 desafio	 aos	 planos	

de	 ação,	 assumindo	 lugar	 de	 destaque	

nas	 agendas	 sociais	 e	 políticas,	 visando	 o	

“envelhecimento	ativo”.

Assim	 sendo,	 destaca-se	 a	 necessidade	

da	 concertação	 das	 iniciativas	 públicas	 e	

privadas	 para	 dar	 resposta	 aos	 desafios,	

não	tanto	do	envelhecimento	demográfico,	

bem	 como	 ao	 perfil	 das	 necessidades,	

capacidades	 e	 expetativas	 das	 pessoas	

idosas,	 mas	 também	 do	 alcance	 da	

sustentabilidade	dos	sistemas	e	mecanismos	

-	formais	e	informais,	nacionais	e	locais	-	de	

proteção	social.
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GIP - Gabinete de Inserção Profissional - Novos Percursos Escolares em Tarouca
Eixo I - Falta de Emprego e Qualificação

Convívio de natal dos Idosos do Projeto
Por	mais	um	ano,	e	à	 semelhança	do	que	

tem	vindo	a	proporcionar	há	já	alguns	anos,	

Município	de	Tarouca	preparou,	no	dia	18	

de	dezembro,	o	habitual	Almoço	de	Natal	

dirigido	aos	idosos	do	Projeto	Rejuvenescer	

Tarouca,	bem	como	às	famílias	carenciadas	

do	concelho.	

Este	 convívio	 pré	 natalício,	 que	 decorreu	

no	 Salão	 dos	 Bombeiros	 Voluntários	 de	

Tarouca,	 reuniu	 à	 mesa	 cerca	 de	 três	

centenas	de	pessoas	que	puderam	usufruir	

de	momentos	convívio,	partilha	e	animação	

ao	 som	 das	 concertinas	 que	 marcaram	 a	

tarde	festiva.

Na	 ocasião,	 Mário	 Ferreira,	 Presidente	

da	 Câmara	 Municipal	 de	 Tarouca,	

grande	 entusiasta	 da	 promoção	 deste	

tipo	 de	 iniciativas,	 sublinhou	 que,	 em	

tempos	 conturbados	 como	 os	 que	 agora	

atravessamos,	 estas	 ações	 assumem	 uma	

relevância	redobrada,	deixando	claro	que	a	

autarquia	continuará,	como	tem	vindo	a	ser	

seu	timbre,	 a	 procurar	 todas	 as	 respostas	

sociais	 adequadas	 às	 necessidades	 do	

concelho	que	preside.

Mário	 Ferreira	 aproveitou	 igualmente	

Por	forma	a	combater	o	desemprego	e	o	insucesso	escolar,	surge	mais	uma	iniciativa	resultante	de	uma	parceria	entre	o	Gabinete	de	Inserção	

Profissional	 e	o	Centro	de	Formação	Profissional	de	Vila	Real.	De	modo	a	permitir	a	 conclusão	do	6.º	ano	de	escolaridade,	no	dia	3	de	

dezembro	de	2012,	teve	início	o	percurso	B2,	com	duas	turmas,	estando	o	mesmo	a	decorrer	na	antiga	escola	primária	de	Valverde	e	Mondim	

da	Beira.

a	 ocasião	 para	 agradecer	 a	 todos	 os	

presentes	o	apoio	que	lhe	têm	dirigido	ao	

longo	dos	anos,	expressando	votos	de	que	

estas	 iniciativas	 continuem	a	proliferar	no	

concelho.
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Antiga Escola Primária de Valdevez convertida em Casa Solidária

Eixo V - Falta de Apoio à natalidade e à Infância

Inserido	 no	 Eixo	 V	 -	 Falta	 de	 Apoio	 à	

Natalidade	 e	 à	 Infância,	 do	 Plano	 de	 Ação	

previsto	para	2012,	é	criada	a	primeira	“Casa	

Solidária”	no	concelho.	Situada	em	Valdevez,	

freguesia	de	Ucanha	-	Tarouca,	a	antiga	Escola	

Primária	daquela	localidade	vê	agora	as	suas	

instalações	convertidas	numa	Casa	Solidária	

destinada	 a	 acolher,	 temporariamente,	

sem-abrigo	e	mulheres	vítimas	de	violência,	

acompanhadas	 ou	 não	 de	 filhos	 menores,	

que	 devido	 a	 constrangimentos	 de	 ordem	

social	se	vêem	obrigadas	a	encontrar	outros	

espaços	de	abrigo	e	de	segurança.

Esta	nova	infra-estrutura	resulta	da	parceria	

entre	 o	 Gabinete	 de	 Inserção	 Profissional	

de	Tarouca	e	o	Centro	de	Formação	de	Vila	

Real,	 cujos	 os	 formandos	 do	 curso	 EFA	 B3	

-	 Alvenaria	 e	 Revestimento	 apostaram	 na	

requalificação	 da	 antiga	 Escola	 Primária	

de	Valdevez,	o	que	 lhes	permitiu	 formação	

em	 contexto	 real	 de	 trabalho,	 a	 aquisição	

de	 	competências	 práticas	 e	 técnicas	

e,	 simultaneamente,	 contribuir	 para	 a	

existência	 de	 um	 novo	 equipamento	 que	

pretende	ser	uma	nova	resposta	social.

Atelier de natal “Crescer a Sorrir”
No	período	de	17	a	28	do	passado	mês	de	

dezembro	realizou-se	na	Biblioteca	Municipal	

mais	 uma	 edição	 do	 atelier	 de	 atividades	

ocupacionais	 “Crescer	 a	 Sorrir”,	 destinado	

a	crianças	com	idades	compreendidas	entre	

os	3	e	os	12	anos.	Este	atelier,	encontra-se	

inserido	 no	 Plano	 de	 Ação	 previsto	 para	

2012,	mais	concretamente	no	Eixo	V	-	Falta	

de	Apoio	à	natalidade	e	à	infância.

A	 amizade,	 a	 diversão	 e	 várias	 atividades,	

tais	como	trabalhos	manuais,	dramatizações,	

leitura	e	exploração	de	livros,	visionamento	

de	 filmes,	 informática,	 canto,	 dança,	 jogos	

de	mesa	e	brincadeiras	 livres,	animaram	as	

férias	 das	 crianças	 que	 participaram	 neste	

atelier.

O	 atelier	 “Crescer	 a	 Sorrir”	 proporcionou,	

mais	uma	vez,	a	ocupação	das	férias	de	Natal	

das	 crianças	 com	 um	 leque	 de	 atividades	

didáticas,	não	esquecendo	o	pendor	 lúdico	

que	é	obrigatório	nas	pausas	escolares.
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Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento

O Conselho Local de Ação Social, presidido pelo Sr. Mário Caetano Teixeira Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, é constituído por:

Conselho Local de Ação Social de Tarouca

Agrupamento	de	Escolas	de	Tarouca	.................................. Eduardo Almeida
Associação	de	Pais	e	Encarregados	de
Educação	do	Agrupamento	Vertical	de
Escolas	de	Tarouca	....................................................................Marta Correia
Associação	dos	Amigos	de	Timor	Lorosae	................................. Artur Lucena
Associação	Empresarial	do	Concelho	de	Tarouca	.........................José Amaro
Associação	Humanitária	dos	Bombeiros
Voluntários	de	Tarouca	..................................................... José Amaro nunes
Associação	Social	do	Castanheiro	do	Ouro	............................... Isabela Ferraz
Câmara	Municipal	de	Tarouca	.................................................Ana Vaz Pedro
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 Pereira
Centro	Social	e	Paroquial	de	Mondim	da	Beira	..........................Ana Fonseca
Centro	Social	e	Paroquial	de	Vila	Chã	do	Monte	...................Daniela Roseira
Comissão	de	Proteção	de	Crianças	e
Jovens	em	Risco	de	Tarouca	....................................Almerinda Albuquerque
Destacamento	Territorial	da	GNR	de	Lamego	.....................Alberto Marques
Ginásio	Clube	de	Tarouca	............................................................Sandra Silva
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	.....................................Humberto Sarmento

nÚCLEO EXECUTIVO

Câmara	Municipal	de	Tarouca	.................................................Ana Vaz Pedro
Associação	Humanitária	dos	Bombeiros
Voluntários	de	Tarouca	..................................................... José Amaro nunes
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 Matias Pereira
Técnica	da	Rede	Social	.............................................................Ana Vaz Pedro

Eixo IV - Falta de Educação Parental/Familiar e Insucesso Escolar

O	 Gabinete	 de	 Apoio	 Psicológico	 e	

Aconselhamento,	 designado	 GAPA,	 está	

integrado	no	serviço	de	ação	social	e	saúde,	

constituído	 por	 uma	 técnica	 na	 área	 da	

Psicologia	 da	 saúde,	 que	 foi	 implementado	

para	dar	resposta	às	necessidades	de	todos	os	

munícipes	do	concelho	de	Tarouca,	visando	

o	 aumento	 da	 sua	 qualidade	 de	 vida	 e,	

assim,	contribuir	para	o	seu	bem-estar	e	são	

desenvolvimento	 psicossocial,	 promovendo	

o	 estudo,	 avaliação	 e	 intervenção,	 nos	

problemas	 e	 perturbações	 psíquicas	

nas	 diferentes	 etapas	 de	 vida	 -	 infância,	

adolescência,	adultícia	e	anciania.

O	GAPA	desenvolve	diversas	ações,	tais	como:	

Despistagem	 e	 aconselhamento	 individual	

e	de	grupo;	Apoiar	a	comunidade	Educativa	

na	 orientação	 vocacional;	 Desenvolver	

competências	 sociais,	 pessoais	 e	 parentais,	

junto	 de	 grupos	 identificados	 como	

prioritários;	Avaliar	e	debelar	precocemente	

dificuldades	 de	 aprendizagem,	 problemas	

de	 desenvolvimento,	 perturbações	 de	

comportamento	e	de	ansiedade	de	crianças	e	

jovens	em	idade	escolar;	Combater	problemas	

individuais	 como	 a	 depressão,	 ansiedade,	

doenças	psicossomáticas,	stress,	luto,	fobias,	

entre	 outros;	 Resolução	 de	 problemas	

de	 adaptação	 e	 readaptação	 social	 dos	

indivíduos,	grupos	ou	comunidades;	Deteção	

de	necessidades	especiais	de	educação.

O	 GAPA	 funciona	 no	 edifício	 da	 Câmara	

Municipal	das	9h00	às	13	horas	e	das	14h00	

às	17	horas.




