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O	Presidente	do	CLAST,

Mário	Caetano	Teixeira	Ferreira
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Pela	 décima	 primeira	 vez	 consecutiva	 saúdo	

todos	 quantos	 acompanham,	 analisam,	

colaboram,	trabalham	e	beneficiam	do	trabalho	

desenvolvido	 pelo	 CLAST	 da	 Rede	 Social	 do	

Município	de	Tarouca.

Como	 todos	 já	 constatámos,	 este	 ano	 está	 a	

ser	particularmente	crítico,	pois	as	dificuldades	

conjunturais	que	se	fazem	sentir	no	país	têm	e	

continuarão	a	ter	um	impacto	muito	forte	em	

todos	 os	 setores	 da	 nossa	 economia.	 Temos	

plena	consciência	dos	momentos	conturbados	

que	 vivemos,	 que	 se	 traduzem,	 porventura,	

numa	 das	 maiores	 crises	 sociais	 vividas	 até	

hoje,	e	que	nos	obrigam	a	centrar	ainda	mais	a	

nossa	atenção	naqueles	que	mais	necessitam,	

nos	mais	desfavorecidos.

Temos	 centrado	 o	 nosso	 trabalho,	 nos	 mais	

vulneráveis,	 as	 crianças	 e	 os	 idosos	 do	

concelho,	 estando	 o	 paradigma	 que	 norteia	

a	 nossa	 ação	 coletiva	 englobado	 em	 quatro	

axiomas	 fundamentais:	 o	 reconhecimento	 do	

muito	que	os	nossos	munícipes	fizeram	e	fazem	

por	esta	terra;	a	preocupação	com	o	bem-estar	

de	 todos;	 a	 necessidade	 de	 corresponder	 às	

suas	expectativas	e	a	obrigação	assumida	das	

nossas	 responsabilidades	 sociais,	 enquanto	

responsáveis	 pelos	 destinos	 desta	 terra	 e	

das	 suas	 gentes.	 Queremos,	 como	 sempre	

expressámos,	 um	 concelho	 de	 excelência	

social.

Nutridos	de	convicções	e	de	uma	vontade	férrea	

em	enfrentar	os	obstáculos	que	se	nos	colocam	

não	hesitaremos	em	continuar	a	trabalhar	para	

o	sucesso	das	nossas	estratégias	de	trabalho.

Atentos	 às	 mudanças,	 não	 hesitaremos	

em	 aproveitar	 todas	 as	 oportunidades	

que	 possam	 contribuir	 para	 alcançar	 este	

desiderato.	 Só	 assim	 cumpriremos	 a	 missão	

que	 nos	 propusemos	 e	 alimentaremos,	

quotidianamente,	 a	 esperança	 da	 vivência	 de	

uma	 cidadania	 plena,	 com	 o	 respeito	 pelos	

que	nos	antecederam,	com	a	responsabilidade	

social	em	relação	aos	que	connosco	“habitam	

a	cidade”	e	com	a	construção	de	um	presente	

auspicioso	para	aqueles	que,	no	futuro,	hão	de	

continuar	a	amar	a	sua	terra	e	a	sua	gente.
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SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2012-2014
Eixo III - Envelhecimento Populacional
Comemoração do Dia dos Avós

De	 forma	 a	 comemorar	 o	 dia	 dos	 Avós,	 a	

22	 de	 julho,	 a	 paróquia	 de	 Salzedas,	 em	

parceria	com	a	Junta	de	Freguesia	e	a	Banda	

de	 Salzedas,	 proporcionou	 um	 encontro	

intergeracional,	 onde	 os	 seniores	 do	

concelho	foram	os	protagonistas.	

Como	todos	temos	o	desígnio	de	preservar	

e	 promover	 o	 território	 e	 os	 que	 nele	

habitam	e	como	não	há	futuro	sem	passado,	

especialmente	quando	os	idosos	do	concelho	

são	 uma	 prioridade,	 a	 Câmara	 Municipal	

de	 Tarouca	 associou-se	 à	 iniciativa,	 através	

da	 participação	 dos	 idosos	 do	 projeto	

“Rejuvenescer	Tarouca”.

Os	claustros	do	Mosteiro	de	Santa	Maria	de	

Salzedas	 abrigaram	uma	montra	de	mostra	

de	 avós,	 sob	 um	 calor	 abrasador	 de	 uma	

tarde	de	verão,	que	 com	cheiro	a	 tradição,	

vestidos	à	época	e	com	 inúmeras	histórias,	

exibiram	 as	 artes	 e	 ofícios	 de	 outrora,	 dos	

seus	tempos	de	mocidade,	mostrando	aos	ali	

presentes	a	tradição	no	presente,	permitindo	

o	contato	com	os	costumes	do	passado.

A	iniciativa,	de	dimensão	rural,	foi	dinamizada	

por	cerca	de	duas	centenas	e	meia	de	idosos,	

que	animaram	o	certame	com	degustações,	

para	 gaudio	 dos	 visitantes,	 e	 pelo	 Grupo	

Coral	da	Universidade	Sénior	de	Lamego,	que	

relembrando	os	tempos	idos,	interpretaram	

os	temas	de	antigamente.	

Nesta	 tarde	 os	 idosos	 do	 projeto	

“Rejuvenescer	 Tarouca”	 puderam	 recriar	

tempos	 antigos	 mostrando	 aos	 demais	

presentes	a	arte	de	cozer	o	pão	em	 fornos	

a	 lenha,	 a	 desfolhada,	 e	 malhada,	 o	 caldo	

de	castanha	em	pote	de	 ferro,	as	capuchas	

burel,		a	meia	em	lã	pura,	o	queijo	de	cabra,	

os	socos	de	madeira,	a	baga	de	sabugueiro	e	

suas	utilidades	entre	outras.	
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GIP - Gabinete de Inserção Profissional - Sessões para Jovens Desempregados
Eixo I - Falta de Emprego e Qualificação

Nos	 meses	 de	 julho	 e	 agosto,	 período	 de	
interrupção	 das	 atividades	 letivas,	 realizou-
se,	 no	 Centro	 Escolar	 de	 Tarouca,	 mais	 uma	
edição	 do	 ateliê	 de	 atividades	 ocupacionais	
“Crescer	 a	 Sorrir”,	 destinado	 a	 crianças	 com	
idades	compreendidas	entre	os	3	e	os	12	anos	
de	idade.
Este	 ateliê	 pretendeu	 ser,	 para	 os	 pais,	 uma	
alternativa	 para	 o	 acompanhamento	 dos	
seus	 filhos,	 num	 determinado	 espaço	 e	 com	
profissionais	 qualificados	 assim	 como	 um	
espaço	para	ocupar,	de	forma	educativa,	criativa	
e	estimulante,	as	férias	escolares	das	crianças.
Durante	 o	 período	 de	 vigência	 do	 ateliê,	
as	 crianças	 realizaram	 diversas	 atividades,	
tais	 como:	 exercícios	 de	 expressão	 plástica,	
visualização	 de	 filmes,	 realização	 de	 jogos	
motores	 tradicionais,	 exploração	 de	 jogos	 de	
mesa,	 realização	 de	 atividades	 de	 culinária,	

Ateliê “Crescer a Sorrir” nova Edição - Verão 2012
Eixo V - Falta de Apoio à natalidade e à Infância

bem	como	participação	em	atividades	de	canto	
e	 dança.	 Realizara-se	 também	 uma	 visita	 às	
instalações	da	GNR	de	Tarouca,	com	o	 intuito	
de	 assistirem	 a	 uma	 sessão	 de	 sensibilização,	
conhecerem	 o	 posto	 e	 por	 fim	 participar	
numa	 operação	 STOP	 de	 sensibilização	 aos	
automobilistas.
As	crianças	tiveram	ainda	a	oportunidade	de	ir,	

semanalmente,	à	piscina	municipal	descoberta,	
à	biblioteca	municipal	e	ao	espaço	internet	da	
Casa	do	Paço,	em	Dalvares,	e	usufruir	de	aulas	
de	expressão	musical.
A	 ida	 ao	 parque	 temático	 de	 diversões	 “A	
Quintinha”,	 em	 Viseu,	 encerrou	 da	 melhor	
forma	 este	 ateliê.	 Neste	 espaço,	 as	 crianças	
desfrutaram	de	várias	diversões,	como	piscinas	
de	 bolas,	 escorregas,	 labirintos,	 insufláveis,	
mini	 trampolins,	 mini	 campo	 de	 futebol.	 As	
crianças	 mais	 velhas	 também	 praticaram	
atividades	 radicais,	 entre	 elas,	 escalada	 e	
slide.	As	animadoras	responsáveis	pelo	espaço	
presentearam,	ainda,	as	crianças	com	algumas	
pinturas	faciais.	Foi	uma	tarde	cheia	de	alegria	e	
diversão,	onde	reinaram	gargalhadas	e	sorrisos.	
Desta	 forma	 esperam-se	 pelas	 próximas	
atividades	 a	 desenvolver	 no	 ALT	 de	 inverno	
“Crescer	a	Sorrir”.

Inseridas	 no	 âmbito	 de	 atuação	 do	 GIP	
Tarouca	(Gabinete	de	Inserção	Profissional),	
serviço	 existente	 na	 autarquia	 local	 desde	
maio	de	2009,	decorreram,	a	11	de	julho	e	a	
31	de	agosto,	no	Auditório	Municipal	Adácio	
Pestana,	duas	sessão	de	informação	dirigidas	
a	 jovens	 desempregados,	 na	 tentativa	 de	
apresentar	 alternativas	 a	 uma	 qualificação	
profissional	e	formativa.

No	dia	11	de	julho,	dois	militares	do	Centro	
de	Tropas	e	Operações	Especiais	de	Lamego,	
de	forma	clara	e	objetiva,	expuseram	todos	
os	 percursos	 e	 saídas	 profissionais	 no	
Exército,	 expondo	 as	 categorias	 existentes,	
as	 condições	 de	 admissão,	 as	 provas	 de	
classificação	 e	 seleção	 e	 de	 aptidão	 física,	
bem	como	as	áreas	de	atividade	e	respetivas	
remunerações.	
Já	no	dia	31	de	agosto,	durante	o	período	da	
manhã,	dois	responsáveis	pela	componente	
formativa	da	EHTDouro	puderam	apresentar	
propostas	formativas	nas	áreas	da	hotelaria	e	
turismo,	atividades	económicas	em	evidente	
expansão	 na	 região	 do	 Douro	 que,	 como	
afirmaram	 os	 preletores,	 “são	 verdadeiras	
plataformas	 de	 emprego	 para	 jovens	
qualificados”,	 prestando	 informação	 mais	
detalhada	 sobre	 o	 curso	 de	 Especialização	

Tecnológica	 em	 Gestão	 Hoteleira	 –	
Alojamento,	Nível	V,	que	 irá	 ser	ministrado	
no	 próximo	 ano	 letivo,	 na	 referida	 escola,	
em		Lamego.
Às	 sessões	 afluíram	 dezenas	 de	 jovens	
desempregados,	 que	 ali	 puderam	 assistir	
a	 novas	 estratégias	 e	 caminhos	 para	 se	
inserirem	na	vida	ativa,	através	da	definição	
do	 seu	 percurso	 formativo,	 contribuindo	
para	a	melhoria	da	sua	qualidade	de	vida.
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I Feira de Produtos Regionais de Tarouca

Enquadrada	 nas	 Festas	 de	 S.	 Miguel,	 teve	

lugar	de	26	 a	 29	de	 setembro,	 a	 I	 Feira	de	

Produtos	 Regionais,	 no	 Centro	 Cívico	 da	

cidade	 de	 Tarouca,	 promovida	 pela	 Rede	

Social	 de	 Tarouca	 em	 parceria	 com	 a	

Associação	Empresarial	de	Tarouca.

Esta	 primeira	 edição,	 contou	 com	 a	

participação	 de	 mais	 de	 uma	 dezena	 de	

idosos	 pertencentes	 Projeto	 “Rejuvenescer	

Tarouca”,	que	trouxeram	à	rua	os	seus	vários	

produtos	hortícolas,	frutas,	ervas	aromáticas,	

sementes,	plantas,	chás,	doces	e	compotas,	

licores,	 queijos	 entre	 outros.	 Foram	 os	

próprios	 idosos	 que	 orgulhosamente	

comercializaram	 e	 apresentaram	 os	 seus	

produtos.	 A	 feira	 contou	 ainda	 com	 a	

presença	de	artesãos	do	concelho,	que	nas	

suas	bancas	de	artesanato	destacaram	o	que	

de	mais	típico	há	no	concelho	e	na	região.

Cores,	cheiros,	aromas	e	sabores	deram	vida	

ao	espaço	dinamizado	pela	feira	de	cariz	rural,	

proporcionando	 uma	 aproximação	 entre	 o	

mundo	rural	e	o	mundo	urbano	e	o	convívio	

entre	 públicos	 diferenciados,	 contribuindo,	

também,	para	o	enriquecimento	da	agenda	

de	animação	das	festas	concelhias.

A	 iniciativa	 está	 inserida	 no	 eixo	 I	 –	 Falta	

de	 Emprego	 e	 Qualificação	 Profissional	 do	

Plano	 de	 Desenvolvimento	 Social	 previsto	

para	 o	 triénio	 2012-2014,	 previsto	 na	 ação	

“campanha	promocional	do	concelho	e	dos	

seus	 produtos”	 e	 pretendeu	 sensibilizar	 a	

população	para	o	aproveitamento	integrado	

dos	recursos	naturais	e	para	as	boas	práticas	

agrícolas,	bem	como	aspirou	ser	uma	mostra	

e	 uma	 prova	 viva	 da	 riqueza	 que	 o	 nosso	

concelho	dispõe.
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DESTAQUE
GIP Tarouca informa:
“Impulso Jovem: A iniciativa certa que ajuda a dar o salto para o futuro

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

Inserido	 no	 Eixo	 I	 do	 Plano	 de	 Desenvol-
vimento	 Social	 de	 Tarouca,	 o	 Gabinete	 de	
Inserção	Profissional	divulga	o	Programa	Im-
pulso	 Jovem.	 Este	 programa	 apresenta	 um	
conjunto	de	medidas	de	incentivo	à	criação	
de	emprego	jovem,	sendo	esta	uma	das	pro-
blemáticas	mais	prementes	com	que	Portu-
gal	se	depara	no	presente.	
A	 resposta	 a	 este	 desafio	 apresentada	 por	
este	programa,	assenta	em	três	eixos	como	
sendo:	 os	 Estágios	 Profissionais,	 o	 Apoio	 à	
Contratação	 e	 ao	 Empreendedorismo	 e	 os	
Apoios	ao	Investimento.
Os	estágios	 profissionais	visam	 contribuir	
para	 a	 internalização	 de	 competências	 dos	
jovens	mais	qualificados	nas	entidades	em-
pregadoras,	 proporcionando-lhes,	 uma	 in-

tegração	 ou	 reintegração	 profissional,	 bem	
como	a	participação	em	formação	profissio-
nal.	Assentam	em	vários	setores	de	ativida-
de,	 como	 na	 Economia	 Social,	 Agricultura,	
Associativismo	 Juvenil	 e	 Desportivo,	 mas	
também	para	as	empresas	que	tenham	pro-
jetos	de	investimento	nas	áreas	da	inovação,	
industrialização,	ou	internacionalização.
	O	apoio	 à	 contratação,	 designadamen-
te	 através	 do	 reembolso	 da	 taxa	 social	
única,	 visa	 diminuir	 os	 custos	 associa-
dos	 à	 contratação	 dos	 mais	 jovens,	 de-
sempregados	 há	 mais	 de	 12	 meses,	 com	
a	 contrapartida	 de	 lhe	 proporcionar	 um	
contrato	 de	 trabalho	 a	 tempo	 completo.	
Os	apoios	 ao	 empreendedorismo	visam	
dinamizar	 a	 capacidade	 de	 apoiar	 na	

concretização	 de	 ideias	 de	 negócio	 por	
parte	 dos	 jovens,	 veiculando-se,	 mui-
tas	 vezes,	 como	 uma	 possível	 alterna-
tiva	 ao	 trabalho	 por	 conta	 de	 outrem.	
Os	apoios	 ao	 investimento	pretendem,	
usando	algumas	ferramentas	já	existentes,	e	
criando	outras,	apoiar	as	PME,	no	sentido	da	
sua	expansão	e	criação	de	emprego	jovem.
O	 Programa	 Impulso	 Jovem	 atua	 nos	 dois	
lados	do	mercado	de	trabalho	e	estabelece	
as	 condições	 para	 que	 as	 empresas	 criem	
postos	de	 trabalho	qualificados	e	duradou-
ros,	 ultrapassando	 as	 atuais	 restrições	 ao	
financiamento	que	enfrentam,	e	simultanea-
mente	ajustando	o	seu	padrão	produtivo	ao	
novo	paradigma	de	modelo	económico	sus-
tentável	ambicionado.




