
5 Retratos da Intervenção Social
Agosto |Ano 2021

Boletim Informativo

CACI

Os últimos meses foram tão 
preenchidos e frescos que qua-
se não dá para acreditar que 
estamos no meio de uma crise 
pandémica! Entre piscina, praia, 
desportos radicais, agricultura, 
viagens pelo ar e tantas peripé-
cias, os jovens do CACI entram 
nas férias repletos de aventuras 
para contar!  pág. 3

CLDS Valoriza 4G
Ao im de 1 ano de projeto, o 
balanço é muito positivo! Apesar 
de toda a crise que o mercado 
de emprego enfrenta, o Valoriza 
4G soube reinventar-se e ofere-
cer respostas seguras, eicientes 
e inovadoras aos Amarenses!  

pág. 12

Ruralid@des
O esforço feito para alcançar as metas estipuladas na candidatura do Rura-
lidades foi recompensado: nos últimos 2 meses os jovens do CACI não “têm 
mãos a medir” para dar conta de tantas tarefas agrícolas: regar, colher, dis-
tribuir, cobrar são agora a nova realidade deste grupo de 7agricultores que 
evolui a cada dia! Mas todos os utentes dão o seu contributo neste projeto, 
tornando-o verdadeiramente inclusivo!  pág. 7

R@ÍZES
Teatro vai regressar já em Setembro!
Agora, mais do que nunca, faz falta rir! E por isso, alguns seniores dos Raí-
zes estão já a retomar os ensaios, interrompidos pela pandemia de 2020, 
pra apresentar uma comédia que irá mostrar que o grupo “Velhos são os 
Trapos” está bem de saúde e recomenda-se!  pág. 10

Um Verão inesquecível
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O voluntário, segundo a Legislação Por-
tuguesa - Artigo 3º da Lei nº 71/98 – é 
um “indivíduo que de forma livre, de-

sinteressada e responsável se compro-

mete, de acordo com as suas aptidões 

próprias e o seu tempo livre, a realizar 

ações de voluntariado no âmbito de 

uma organização promotora”. Contudo, 
a coniguração do trabalho voluntário 
tem estado em permanente mudança, 
à medida que vai sendo, cada vez mais, 
um recurso dos novos tempos. 
A ideia de que um ser voluntário é 
alguém altruísta, que dá de si a uma 
causa, como se estivesse unicamente a 
contribuir com a sua porção de tempo e 
apenas os seus conhecimentos especí-
icos para esse im, está cada vez mais 
em desuso. O voluntariado é algo que 
hoje tem que ser visto como uma sim-
biose, uma participação cada vez mais 
multidisciplinar, com múltiplos benefí-
cios para as partes envolvidas.
No caso clássico dos dirigentes associa-
tivos, como é caso dos dirigentes da Va-
loriza, por exemplo, vemos hoje a nossa 
função como sendo algo mais do que 
a entrega a uma instituição, cujo tra-
balho pelo qual nos apaixonamos. Um 
dirigente associativo torna-se um agen-
te de uma determinado contexto social, 
com exposição e perdas associadas, é 
verdade, mas também beneiciando de 
um conjunto de dinâmicas e aprendiza-
gens que são proporcionadas por esse 
mesmo contexto.
O voluntariado confere novos conheci-
mentos, boas práticas, abre portas e 
proporciona o habitual networking de 
contexto, com a expansão de redes de 
contactos. Por outro lado, não menos 

importante, o trabalho voluntário au-
menta a autoconiança, o espírito de 
equipa, a responsabilidade e até a visão 
estratégica. 
Na perspetiva do voluntariado jovem, 
também estas dinâmicas são determi-
nantes, pois permitem adquirir compe-
tências pessoais e mesmo proissionais 
que estes ainda não adquiriram no seu 
curto percurso. Não é à toa que ao lon-
go da história tanto se fale da famosa 
“escola da vida”, que não é mais do 
que a participação ativa em sociedade, 
enquanto atividade que nos transmite 
competências.
Cada vez mais, o trabalho voluntário 
tem sua importância reconhecida pela 
sociedade e as empresas valorizam 
candidatos que têm no seu currículo 
atividades voluntárias. Empregadores, 
ou mesmo eventuais parceiros institu-
cionais valorizam a resiliência, a proati-
vidade, a resistência às adversidades, o 
trabalho com parcos recursos, com que 
os voluntários são tantas vezes confron-
tados.
É nessa perspetiva que o trabalho vo-
luntário tem que ser visto por quem o 
pratica como um claro investimento. 
Mas sempre numa perspetiva de cresci-
mento, etapa a etapa, em complemento 
às vidas escolares, académicas ou pro-
issionais que todos vivemos.
Portugal tem uma das taxas mais baixas 
da Europa no que respeita à quantidade 
de pessoas que estão disponíveis para o 
voluntariado. Por outro lado, predomina 
a condição clássica de dirigentes volun-
tários e numa faixa etária mais adulta.
Mas novos tempos estão a ser vividos, 
com novas causas, como os direitos 
humanos, o ambiente, ou a proteção 
dos animais, por exemplo, que envol-
vem cada vez mais jovens, instituições 
e empresas.

E agora, com o desejo de umas boas 
férias, ica o desaio:
Já pensou ser voluntário?

Pedro Costa

Presidente da Direção
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

Editorial
Apresento-lhe a V Edição do boletim                
“Valoriza – Retratos da Intervenção Social 

em Amares”.

Nas páginas que se seguem poderá conhe-
cer um pouco melhor a atividade desta as-
sociação e os desaios que se vão vencen-
do para que os objetivos da Valoriza sejam 
cumpridos!
No CACI têm sido dias muito felizes e re-
frescantes com várias atividades progra-
madas para que este coninamento não 
seja tão marcante na vida dos utentes. Os 
esforços de toda a equipa de trabalho para 
que tudo corra na perfeição, não podem 
ser esquecidos! 
São estes que permitem tantos sorrisos, 
tanta evolução e, no fundo deinem o su-
cesso da  Valoriza!
No Ruralid@des estamos ainda a aprender 
a retirar o melhor partido da Mãe Nature-
za, ao mesmo tempo que continuamos a 
criar as infraestruturas necessárias para a 
exploração agrícola ser produtiva. Não tem 
sido fácil, mas as páginas que se seguem 
irão provar que todas as condicionantes 
encontradas não foram suicientes para 
desmotivar os “nossos“ agricultores. De 
facto, os ganhos sociais deste projeto na 
vida dos utentes têm sido imensuráveis!
No R@ízes tem sido um estímulo gigante 
adaptar os serviços prestados aos “avan-
ços e recuos” do desconinamento. A equi-
pa está sempre atenta às notícias e novas 
orientações que vão surgindo, sempre na 
tentativa de encontrar o melhor equilíbrio 
entre a segurança do grupo e a liberdade 
individual! 
Assim, na alternância possível entre as vi-
sitas ao domicílio, o cumprimento das nor-
mas da DGS ou as gargalhadas do convívio 
ao ar livre, temos vindo, com qualidade, a 
contribuir para um envelhecimento saudá-
vel e seguro dos maiores de 65 de Amares!
No Valoriza 4G o desaio é o mesmo: mi-
nimizar os danos desta pandemia, em 
termos de empregabilidade e isolamento 
humano, ao mesmo tempo que se promo-
ve o desenvolvimento territorial e se criam 
novas oportunidades locais! Não tem sido 
fácil, mas temos vindo ao longo do último 
ano, a assistir a atividades inovadoras que 
buscam a capacitação dos Amarenses em 
diversos domínios da empregabilidade, 
empreendedorismo e inovação social.
Para já, partimos para uma breves férias e 
encerraremos quase todas as respostas na 
segunda quinzena de agosto. 
Mas em setembro voltaremos de “baterias” 
carregadas para dar conta desta missão!
Até lá, boas férias e bom descanso!

Elisabete Teixeira
Diretora de Serviços
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Mensagem da Direção

Voluntariado é investirmos em nós!

CENTRO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI) “SER IGUAL”

“Terra, Ar e Mar” - que bom que é passear!

Foi com enorme orgulho que a VALORIZA viu aprovada a candidatura ao Programa de Financiamento a Projetos, do Instituto 
Nacional para a Reabilitação (INR) para o ano de 2021, através do Projeto “Terra, Ar e Mar – em 2021 vamos desconi-
nar!”. Assim, no início de julho partimos numa aventura por Terra, Ar e Mar com os utentes do CACI de Amares! Ainal, 

depois de tantas medidas de segurança, distanciamento, desinfeções e coninamentos, o que precisávamos mesmo, era de 
passear e ter novas experiências. Conheçam então as nossas aventuras:

Terra
A 16 de julho rumamos ao “Minho Adventure” – um novo parque radical situado em Amares. Sabemos que é de Amares é bom 
mas esta experiência, realmente, excedeu as nossas expectativas! As atividades foram pensadas e ajustadas a um grupo de 14 
utentes que vibra com atividades radicais – Escalada, Paintball, Slide, Tiro ao alvo e Iniciação à canoagem… Que dia fantástico!
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CENTRO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI) “SER IGUAL”

Ar
A 9 de julho embarcamos, com um grupo de 5 utentes numa verdadeira aventura que nos “tirou os pés do chão”! Assim, durante 
a manhã fomos, “bravos marinheiros” rumo ao Museu interativo e parque temático dedicado aos Descobrimentos Portugueses - 
World of Discoveries. Já durante a tarde percorremos o AR de Vila Nova de Gaia, num “voo” de Teleférico inesquecível!

Mar
A última atividade deste Projeto foi em busca da acalmia e da estimulação dos sentidos que nos traz o Mar. Desta forma, com 
um grupo de 6 utentes visitamos, no dia 23 de julho durante a manhã, um novo mundo pelas profundezas dos Oceanos, no 
SEALIFE (Porto). Depois de um magníico almoço num restaurante em frente ao Mar, foi tempo de pisar o areal e desfrutar da 
maravilhosa praia da Foz do Douro.

InPulsar – inclusão pela arte!
A Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM), em parceria com o Município de Amares, convidou o CACI da VALORIZA a 
participar no Projeto “InPulsar”. Este visa promover a inclusão social das pessoas com deiciência através das artes - dança, 
música, e fotograia - e nele participarão, também, outros CACI’s cujos concelhos são abrangidos pelas margens do rio Cávado. 
Deste modo, semanalmente, temos tido aulas de dança inclusiva e mais adiante gravaremos sessões de videodança num dos 
locais mais bonitos do concelho de Amares. É caso para dizer “não percam os próximos episódios porque nós, também não!

Verão em cheio no CACI
O verão de 2021 está a ser em cheio! Para além dos “passeios” de que já vos falamos, os nossos dias têm metido muita água, 
no sentido literal da palavra – voltamos aos mergulhos na Piscina Municipal de Amares e refrescamo-nos a valer nas águas da 
Praia da Apúlia, com o apoio do Município de Amares no transporte. Votos de boas férias a todos e desejamos que se divirtam 
tanto como nós!

Os Aniversariantes do CACI
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Continuamos a fazer os melhoramentos necessários para que todas e todos tenham acesso ao terreno do Ruralid@des, 
independentemente da sua condição física! Continuamos igualmente a trabalhar na construção de todas as infraestruturas 
necessárias ao maior aproveitamento possível do terreno!

RURALID@DES – SEMEAR PARA COLHER RURALID@DES – SEMEAR PARA COLHER
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Acessibilidades para tod@s!
Mesmo sem o sistema de rega de-
initivo e todas as condições ideais, 
nomeadamente ao nível da acessibi-
lidade ao terreno, a verdade é que o 
Ruralid@des tem feito um percurso 
que muito nos orgulha e já estamos 
a colher os “frutos” deste esforço! 
Na verdade, as refeições servidas no 
CACI são feitas com produtos bio-

Semeamos… e já começamos a colher!

Embalar, pesar e entregar os produtos cultivados: 
uma tarefa muito exigente!

Iniciada a 24 de Abril, com a 
duração de 50 horas, a ação de 
formação proissional “Modo de 
Produção Biológico” ministrada 
pela ATAHCA, inalizou no mês de 
Julho. 
Esta formação, com uma compo-
nente teórica ministrada em sala 
e componente prática no terreno, 
pelo cultivo de uma pequena hor-
ta biológica, permitiu a todos os 
formandos terem os conhecimen-
tos necessários para dominar as 
tarefas agrícolas, nomeadamente 
no que respeita a boas práticas de 
uma agricultura sustentável.

Agricultores diplomados
Poderíamos pensar que o mais difí-
cil é o cultivo. Não é fácil, é certo. 
Mas todo o processo que vem depois 
da colheita do produto é muito mais 
complexa para os jovens do Centro 
de Atividades de Capacitação para a 
Inclusão (CACI). 
Na verdade, o armazenamento em 
condições ideais a cada produto por 

forma a manter o seu tempo útil o 
mais longo possível, exige uma logís-
tica que nem sempre a instituição. 
Por outro lado, a pesagem implica 
um domínio muito sólido da balan-
ça, apenas possível para alguns dos 
utentes do CACI. Por último, o cál-
culo do custo inal - o grande desaio 
- pois exige um raciocínio muito abs-

tracto aliado a um domínio do valor 
do dinheiro, praticamente impraticá-
vel para a maioria dos utentes.
Mas o certo é que temos vindo a 
acompanhar todo este trabalho de 
perto, os jovens têm dado o seu me-
lhor e com muito treino, muito esfor-
ço e muita coniança mútua, tudo se 
tem vindo a resolver.

Apoio: Parceria:

lógicos, colhidos no próprio dia do 
consumo, diretamente para o prato! 
Mas colhemos muito mais do que o 
que gastamos e por isso estamos a 
iniciar uma nova fase deste projeto: 
a distribuição!
Para escoar o que colhemos, vende-
mos estes produtos de qualidade a 
um preço justo quer a quem nos pro-

cura, quer a instituições e restauran-
tes locais que apostam em refeições 
saudáveis para os seus clientes!
Se também quer provar os nossos 
produtos, faça a sua encomenda 
pelo 253995621 ou siga as publi-
cações semanais da Valoriza nas 
redes sociais. Prometemos que será 
uma experiência deliciosa!

Apoio: Parceria:
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Apoio: Parceria:

RURALID@DES – SEMEAR PARA COLHER

RESTAURAÇÃO DE AMARES JÁ ADERIU AO RURALID@ADES! Exposição de altares de Sto. António:
a criatividade não tem idade!

ENVELHECER ATIVAMENTE EM AMARES

Durante anos os seniores que integram o projeto R@ízes habituaram a população de Amarense a conhecer, visitar e até votar num andor 
criado e ornamentado por eles. Este ano, dada a situação pandémica que se vive, não foi possível manter essa tradição como outrora, 
porém a homenagem ao Santo casamenteiro não deixou de ser feita. Embora, 
alguns dos participantes admitisse que os altares de Sto. António não era uma 
tradição deste concelho, foram 62 seniores e as suas famílias que aceitaram o 
desaio e criaram os altares que, em homenagem ao Sto. António, embeleza-
ram a entrada da igreja matriz de Ferreiros. 

Se o seu restaurante de eleição for em Amares, é muito 
provável que esteja a consumir produtos cultivados pelo 
Ruralid@des!
Assim, enquanto aproveita uma bela refeição, ingere 
produtos de qualidade, ajuda a economia local e apoia 
uma causa social!
Estes restaurantes já aderiram. Junte-se a nós!

Praticamente todos notamos que a privação de contacto social teve efeitos negativos no estado anímico 
da população, fazendo-nos sentir mais débeis. Com o propósito de munir os maiores de 65 de ferra-
mentas essenciais no cuidado à saúde mental, o R@ízes tem vindo, desde Abril, a acompanhar vários 
participantes neste processo de resiliência. 
Seja em casa ou por telefone, a psicóloga do projeto está disponível, de forma gratuita, para aqueles que 
solicitarem os seus serviços. As marcações deverão ser feitas pelo 961569696.

Saúde mental dos maiores de 65 acautelada em casa!

“Nunca me tinha identiicado com ninguém. As nossas conversas são diferentes e de um jeito mui-
to cuidadoso. Parece que arranca aqui uma ervinha, ali uma lorzinha, e assim chega onde quer, 
de uma maneira boa!”

R., 74 anos

Todos juntos, mas em segurança!
Depois de tantos meses de coninamento os maiores (de 65) pu-
deram regressar às atividade de grupo.
Atualmente são 16 os espaços que acolhem e permitem realizar 
as sessões de mobilidade em segurança pois o corpo precisa de 
exercício, a mente de estímulo e ambos de convívio!
Assim, desde Maio, a equipa tem apostado na mobilidade como a 

melhor forma de combater os efeitos do coninamento, que teima 
em não terminar. No inal de cada sessão, nunca falta o relaxa-
mento para garantir a serenidade necessária para um regresso a 
casa com ganhos em saúde!

“Com a ginástica sinto-me 20 anos mais nova.” (F. 78 anos, Prozelo)

Projeto R@ízes.com coinanciado por:

RARULID@DES – uma iniciativa do prado ao prato!
A Comissão Europeia (CE) adotou, em 
Maio de 2020, a Estratégia do Prado ao 
Prato, que se traduz num plano específ-
ico de adoção de boas práticas agrícolas 
e alimentares, com vista a um sistema 
alimentar justo, saudável e amigo do 
ambiente, por parte de todos os países 
integrantes desta comissão. Ora, esta 
medida surge, segundo o documento da 
CE, da necessidade de “encontrar-se um 
sistema alimentar sólido e resiliente, 
que consiga garantir o acesso a alimen-
tos suicientes a preços acessíveis para 
os cidadãos” tornando-os “mais con-
scientes da inter-relação entre a nossa 
saúde, os ecossistemas, as cadeias de 
abastecimento, os padrões de consumo 
e os limites do planeta”.
De facto, há cada vez mais agricultores a 
seguir esta normativa pois, conscientes 
da necessidade de redução do uso de 
pesticidas químicos, da crescente perda 
de nutrientes e deterioração da fertili-
dade dos solos, têm vindo a adotar novas 
práticas agrícolas mais amigas do am-
biente. Consequentemente, melhora-se 
a qualidade dos solos, recuperam-se 

os nutrientes dos produtos cultivados e 
melhora-se de forma generalizada a vida 
do planeta e a saúde de quem consome 
produtos biológicos!
No projeto Rur@lidades levamos esta 
orientação muito a sério! Criamos um 
projeto que, apesar das muitas diicul-
dades, honra a Estratégia da Comissão 
Europeia e é sustentável do ponto de 
vista ambiental, social e económico. Ora 
veja: 
Ambiental: Todos os produtos cultivados 
são completamente isentos de químicos, 
o solo é respeitado nos seus nutrientes 
naturais, a compostagem é feita de for-
ma artesanal e as práticas agrícolas são 
amigas do ambiente!
Social: Os agricultores são os utentes 
do CACI da instituição Valoriza, orienta-
dos por uma equipa dotada de metod-
ologias de trabalho adaptadas às suas 
limitações. O im último deste projeto 
é a integração proissional de 3 jovens 
do CACI, possibilitando que, com mui-
to treino e esforço, deixem de estar in-
stitucionalizados e passem a viver do 
seu trabalho!

Económico: Os produtos cultivados “al-
imentam” diretamente a cantina da in-
stituição ou, em caso de excedente, são 
“vendidos” a um custo social, a empre-
sas e instituições sociais Amarenses. O 
valor angariado é distribuído, em função 
do desempenho de cada um, pelos agri-
cultores do CACI, em forma de compen-
sação pelo seu trabalho!
É caso para se dizer que o Ruralid@des 
é, não só, um feliz exemplo do “prado 
ao prato” como do que deverá ser a in-
tegração social de pessoas com deiciên-
cia! 
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“Eu e a minha reforma”: um desafio aceite
e concretizado com sucesso!

O desaio de conhecer e partilhar algumas estratégias sobre 
como gerir eicazmente a reforma foi lançado a vários se-
niores do projeto. Para tal, teriam pela frente aproximada-

mente três meses de formação, por videochamada, ministrada 
pela reconhecida Fundação Doutor Cupertino de Miranda, no âm-
bito do projeto de educação inanceira: “Eu e a minha reforma”.

Foram oito os “alunos” Amarenses que assistiram e partilharam 
as suas experiencias na gestão inanceira das suas reformas, ao 
mesmo tempo que melhoraram as suas competências digitais! 
No inal desta nova experiência, tal como inalistas de topo, houve 
um almoço convívio para assinalar a conclusão da formação!

Entrevista às Juntas/União de Freguesias

C
onvidamos Pedro Sousa, Enge-

nheiro Civil de proissão, a par-
tilhar a sua experiência enquan-

to presidente da junta de freguesia de 

Goães. 

O que o/a levou a aceitar o desaio de 
ser presidente de junta? Aquilo que me 
motiva é poder contribuir para a melhoria 
das condições da freguesia, para que a 
mesma se torne atrativa para a ixação 
das pessoas naturais de Goães, e outras 
que tenham o desejo de se ixar. Para 
que existam estas condições, é necessá-
rio criar boas infraestruturas e promover 
o bem-estar das pessoas que cá residem.
Quais os pontos fortes desta freguesia, 

seja no potencial natural, seja no pa-

trimónio? Goães é uma freguesia rural, 
na margem do Rio Cávado. Possui uma 
extensão signiicativa de margem de rio, 
que proporciona boas paisagens em am-
biente natural. 
Tem como principais pontos de interesse 
cultural e histórico, a sua igreja paroquial 
de S. Tiago de Goães, várias capelas, 

sendo elas a Capela de S. Lourenço, Ca-
pela de Sto. António e Capela de Santa 
Ana, o cruzeiro do Couto. Tem como prin-
cipal festividade a festa de S. Lourenço 
e Nossa Senhora do Livramento, que é 
também conhecida pelo Arco de S. Lou-
renço.
Quais são os maiores desaios e opor-
tunidades da freguesia a que preside? 
Um dos maiores desaios da freguesia 
de Goães, transversal a todas as fregue-
sias em meio rural, é o envelhecimento 
da sua população residente, que provo-
ca um problema demográico, agravado 
pela baixa taxa de natalidade. Por isso 
é necessário criar condições e incentivos 
à natalidade, porque só assim podemos 
minimizar este problema.
Até hoje, que iniciativa desta junta teve 

maior impacto na vida das pessoas? To-
das as iniciativas que promovemos, tem 
como objetivo melhorar as condições da 
população de Goães, pelo que não po-
demos destacar apenas uma. Posso enu-
merar algumas que se podem destacar 
mais um pouco tal como, a melhoria da 
rede viária, o apoio à natalidade através 
da atribuição de um subsídio, a realiza-
ção de um passeio convívio aberto a to-
das as faixas etárias, o que promove a 
interação entre todas as gerações, etc.
Quais as iniciativas de apoio à popula-

ção idosa da(s) freguesia(s) a que presi-

de, nomeadamente as que contribuem 

para o aumento da sua qualidade vida? 
As iniciativas de apoio à população ido-
sa são o programa Raízes da Valoriza, os 
passeios convívio, quer o do município 
como o da freguesia, o apoio constante 
na resolução de questões administrativas 

dos idosos, evitando que se tenham que 
se deslocar diretamente aos serviços, 
podendo ser resolvidos na freguesia. As 
Juntas de Freguesia têm um papel muito 
importante de proximidade para com os 
idosos. Qualquer problema que os mes-
mos possam ter, têm sempre uma porta 
aberta para auxílio na sua resolução.
Considera o projeto R@ízes da Valoriza, 

um bom apoio especíico aos mais ve-

lhos? Quais as iniciativas que salienta? 
O projeto R@izes da Valoriza é um pro-
jeto muito importante no estímulo físico 
e psicológico dos nosso idosos. O tem-
po que passam a fazer exercício físico, a 
realizar trabalhos manuais, a desenvolver 
conhecimentos em áreas que não domi-
nam, ajuda a manter o corpo e a mente 
ativa, com benefícios óbvios para a sua 
saúde e bem-estar.
Como classiicaria a parceria com a Va-

loriza nestes anos e que importância 

têm as parcerias para a vossa missão?

A parceria com a Valoriza é uma mais-
-valia para a nossa Freguesia com uma 
grande importância no apoio aos nossos 
idosos. O feedback dos participantes 
neste projeto é muito positivo, o que por 
si só explica a importância do mesmo. 
O R@ízes permite com uma parceria só, 
promover várias atividades distintas.
Tem alguma sugestão que gostasse de 

deixar? Como sugestão, devemos em 
conjunto desenvolver esforços para au-
mentar o número de participantes do 
projeto. A Junta de Freguesia tem o co-
nhecimento da sua população idosa mas 
necessita da ajuda, seja em novas estra-
tégias ou novos métodos para os conven-
cer a participar.

Designação da Freguesia: Goães | População Residente: 557 (Censos 2011)| Pessoas +65 anos: Aproximadamente 40%
Atividade(s) Económica(s): Não tem uma atividade económica que se destaque das restantes.

Projeto R@ízes.com coinanciado por:

Velhos são os trapos entram em palco já em Setembro!
Em março de 2020 os atores e actrizes do grupo de teatro “Velhos 
são os trapos” preparavam a primeira apresentação pública da 
peça “A que horas passará o autocarro?”. Mas, como tantas outras 
atividades, esta estreia teve de ser adiada por tempo indetermi-
nado…
Está oicialmente marcada para o dia 25 de Setembro, no Auditó-
rio Conde Ferreira, a apresentação pública desta comédia adapta-
da ao concelho que é de todos nós!
Para já, os ensaios comprovam as capacidades teatrais deste gru-
po que há mais de um ano aguarda para entrar em palco!
Fique atento(a) às novidades nas redes sociais e reserve o seu 
lugar nesta paragem!

Quem disse que as novas tecnologias não são para os mais velhos?
Engana-se quem pensa que as pessoas mais velhas não gostam de tecnologias 
ou já não são capazes de aprender a usá-las!
Nas sessões de treino de comunicação digital, os formandos (as) do R@ízes 
provam que se aprende todos os dias e que os mitos são coisas do passado! 
Entre comunicar nas redes sociais (whatsApp, messenger e facebook), aceder 
ao Google e ao Youtube, realizar jogos de estimulação cognitiva ou fotografar 
com os novos equipamentos, as opções são intermináveis e as conquistas diá-
rias! Na verdade, são mais de 40 aqueles que já fazem parte do mundo digital 
e dominam as novas tecnologias!
Se também gostava de fazer parte deste grupo digital, contacte-nos! (Para já, 
pode fazê-lo pelo telefone 961 569 696 

Projeto R@ízes.com coinanciado por:
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O Linkedin é a maior e mais famosa rede social prois-
sional. No sentido de promover a empregabilidade aos 
destinatários do Valoriza 4G, realizou-se uma sessão na 

modalidade on-line, dedicada ao LINKEDIN, com Pedro Cara-
mez’ um dos maiores especialistas nacionais em Linkedln e 
Marketing Digital.
Durante as sessões, foram fornecidas ferramentas e informa-
ções uteis para aprender a utilizar e maximizar a plataforma, 

inluenciando positivamente a carreira e crescimento proissio-
nal dos participantes. Pedro Caramez’ sublinhou que o per-
il de Linkedin “é o melhor cartão de visita”, nesse sentido, 
disponibilizou a todos participantes uma Checklist com dicas 
úteis para criar um peril de sucesso. 
Siga as orientações do especialista Pedro Caramez’ e otimize a 
sua presença na maior rede proissional, evitando cometer os 
maiores erros no Linkedin.

A MAIOR REDE SOCIAL PROFISSIONAL DO MUNDO – Linkedin 

A integração proissional de pessoas com deiciência e In-

capacidade é um dos objetivos do Valoriza 4G. É um cami-
nho nem sempre fácil, mas alcançável!  Para ajudar neste 
processo, o Professor Doutor Fernando Barbosa, Coordena-
dor do programa SEARCH® em Portugal, dinamizou uma 
CONVERSA ABERTA | OPEN TALK no passado dia 26 de 
julho, na Biblioteca Francisco Sá de Miranda.
Nesse momento de partilha, estiveram presentes pais, pro-
fessores e técnicos do Agrupamento de Escolas de Amares 
e outros técnicos especialistas com intervenção nesta área. 
Foi com um misto de esperança, orgulho e satisfação que 
foram contadas, pela voz do experiente e carismático Prof. 
Fernando Barbosa, as histórias de superação e de suces-
so dos jovens e adultos com deiciência e incapacidade 
que nos mostram que o mercado de trabalho é, felizmente, 
cada vez mais inclusivo!

Valoriza 4G promove conversa aberta sobre
empregabilidade na área da deficiência e incapacidade!

A entrada no mercado de trabalho é uma etapa cheia de de-
saios! E para os vencer, é crucial estar-se munido de um 
currículo bem elaborado! Neste sentido o Valoriza 4G, em 

parceria com o Gabinete de Empregabilidade do ISAVE – Instituto 
Superior de Saúde do Alto Ave, promoveu no passado mês de ju-
lho as sessões “O TEU CV FALA BEM DE TI!” inseridos no Fórum: 
Capacitação & Empregabilidade.
Este fórum, destinado a jovens universitários teve como objetivo 

fornecer orientações e estratégicas para a elaboração de um CV 
atrativo e capaz de captar a atenção do recrutador. Realizaram-se 
duas sessões, uma na modalidade on-line, destinada aos alunos do 
ensino universitário. A segunda sessão, dirigida aos alunos inalis-
tas do curso de enfermagem decorreu presencialmente no ISAVE.   
Se não teve oportunidade de assistir e gostaria de saber como 
elaborar um CV de sucesso, contacte o Valoriza 4G através do 
925 577 046 ou clds.emprego@valoriza.pt

Valoriza 4G apoia jovens universitários na procura do 1º emprego

A responsabilidade social é cada vez mais uma prioridade! Gerar lucro não 
pode a ser o único foco do meio empresarial - é importante implementar 
práticas que melhorem as condições da sociedade e do ambiente, que 

vão não só beneiciar a comunidade, mas também a própria empresa. Os con-
sumidores já não se limitam a comprar bens e serviços e estão preocupados 
com o impacto das organizações na sociedade e no meio ambiente, preferindo 
empresas que demonstrem ter consciência social. Com o objetivo de sensibili-
zar as empresas e organizações sociais para a necessidade e importância da 
Responsabilidade Social, o Valoriza 4G e a Human Power Hub, têm vindo 
a desenvolver um ciclo de conversas promotoras de boas práticas, reconhe-
cendo empresas/organizações com políticas ativas de responsabilidade social, 
nomeadamente a Re.store, empresa sediada em Amares, que disponibiliza  
produtos eco-responsáveis, e fomenta uma atitude de valorização e inclusão 
de recursos materiais e humanos; a Esolidar, uma spinoff tecnológica, com 
reconhecimento internacional na categoria de Empreendedorismo Social – for-
nece soluções tecnológicas a outras empresas visando a ampliação das suas 
estratégias de impacto e responsabilidade social para criar uma cultura de 
colaboração e de comunidade dentro de qualquer organização; e a Betweien, 
uma empresa dedicada à conceção, desenvolvimento e implementação de 
projetos educativos e pedagógicos, que partilhou algumas ideias criativas para 
desenvolver ações de responsabilidade social nas empresas/organizações.  
As “Conversas” são de acesso livre, icando disponíveis nas redes sociais do 
Valoriza 4G para continuar a “inspirar” empresas, empreendedores e comu-
nidade civil!

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Erros a não cometer:

Exemplos de boas práticas de responsabilidade so-
cial das empresas:

•  Estimular a economia local, por exemplo contra-
tando pessoas que vivem na comunidade;

•  Desenvolver uma cultura organizacional que con-
sidere o bem-estar dos funcionários, incentivan-
do o feedback e as avaliações de desempenho 
periódicas para perceber como está a satisfação 
dos funcionários;

• Participar e patrocinar eventos e projetos sociais;
• Criar campanhas que incentivem hábitos alinha-

dos com a sustentabilidade: economizar água no 
escritório, descartar o lixo de forma consciente, 
trazer sua própria caneca de casa, etc.

• Rever processos de produção e distribuição, op-
tando sempre que possível pela pegada km0;

• Utilizar fontes de energia renovável;
• Estabelecer parcerias com pequenos produtores 

e fornecedores locais;
• Criar ou apoiar programas de formação e capaci-

tação para a comunidade;
• Criar postos de trabalho adaptados para pessoas 

com deiciência e incapacidade.

CICLO DE CONVERSAS

Projeto Valoriza 4G coinanciado por: Projeto Valoriza 4G coinanciado por:
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No âmbito da valorização dos produtos e recursos en-
dógenos, em particular da distinta Laranja de Ama-
res, e do apoio prestado aos produtores, o Valoriza 

4G em parceria com a Associação AmarCitrus e DEIFIL 
(Green Biotechnology), realizou no passado dia 16 de ju-
nho, no laranjal do Sr. Campelo em Goães, um Workshop 
de capacitação agrícola. 
O objetivo destes encontros de agricultura é o de forne-
cer ferramentas e técnicas que aumentem a capacitação 
dos trabalhadores agrícolas, aumentando a eicácia da sua 
ação e produzindo mais resultados.

Neste encontro os especialistas deram especial enfoque à 
enxertia (técnica de multiplicação vegetativa que consiste 
em unir partes de plantas distintas) tendo-se explorado 
particularmente a enxertia de bolha ou gomo.
Este workshop contou com a participação de produtores 
e alguns técnicos agrícolas, com interesse em converter e/
ou reconverter as suas explorações agrícolas em laranjais, 
recorrendo à enxertia.
Se é produtor/agricultor em Amares, entre em contacto 
connosco, através do 925 577 047 ou clds.desenvolvi-
mento@valoriza.pt

ENCONTROS DE AGRICULTURA

CURIOSIDADES…

Sabia que a Valoriza foi criada em 23 de Julho de 2010?
A Valoriza surgiu da necessidade de se criar, em Amares, uma resposta social para 
desenvolvimento do território e acompanhamento de grupos desprotegidos ou vulne-

ráveis, nomeadamente pessoas com deiciência.
Assim, um grupo de 3 pessoas com vontade de valorizar as potencialidades do concelho, 
decidiram fundar uma nova associação - José Barbosa, Sara Leite e Andreia Soares  - e 
delinearam o que viria a ser o futuro da recém criada Valoriza – Associação de Desenvol-
vimento Local.
Tendo sido constituída como Associação de Desenvolvimento Local, rapidamente lhe foi 
concedido o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social.
Rapidamente se juntaram outras pessoas que, acreditando no altruísmo da sua criação, 
assumiram a missão da instituição como sua e puseram em prática as metas traçadas!
Entre 2010 e 2015 a sua sede localizava-se na antiga Escola Básica da freguesia de Bar-
reiros, por cedência do Município de Amares.

Sabia que a Valoriza foi criada em 23 de Julho de 2010?

Por apenas 12€ ao ano pode tornar-se associado da Valoriza e fazer parte desta instituição! No site www.valoriza.pt ou na secretaria (Rua das 
Escolas n.º 6) preencha a sua icha de adesão e torne-se parte deste projeto social que tanto nos orgulha!

Faça-se associado da VALORIZA!

Em 2015, após muitas batalhas vencidas, foi inalmente inaugurado o Centro de Atividades Ocupacionais “Ser Igual”, atual 
Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão (CACI). Com este equipamento, a sede da instituição foi transferida para a 
freguesia de Amares, onde permanece até hoje, com outras respostas diversiicadas que entretanto foram criadas.

Workshop: Técnicas de Enxertia – Enxertia de Bolha em Laranjeiras.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

Valoriza - Associação de Desenvolvimento Local | Sede: Rua das Escolas N.º 6 - 4720-018 Amares
Tel: 253 995 621 Telem.: 962 904 094 | E-mail: secretaria@valoriza.pt / valoriza@valoriza.pt
Website: www.valoriza.pt | Textos: Catarina Vieira, Elisabete Teixeira, Liliana Brandão, Vânia Silva

Contactos:
253 995 621 | 962 904 094

www.facebook.com/CAO.Ser.Igual 
www.facebook.com/Made.in.Valoriza

Contactos:

253995621| 961569696

E-mail:

raizes.valoriza@gmail.com

www.facebook.com/valoriza.adl

Contactos:

253 908 332 | 925 577 036 

www.facebook.com/valoriza4g  
www.instagram.com/valoriza4g/ 

Contactos:

253 995 621 | 962 904 094

E-mail:

ruralidades.valoriza@gmail.com

No mês de junho a Valoriza viu aprovada pelo Mi-
nistério da Educação a sua candidatura a Centro de 
Recursos para a Inclusão (CRI).
Esta acreditação permitirá, no futuro, um trabalho ar-
ticulado com o Agrupamento de Escolas de Amares, 
para acompanhamento de alunos com necessidades 
educativas especiais e idades compreendidas entre os 
6 e os 18 anos. 
Um pequeno passo que, a materializar-se como é es-
perado, poderá transformar a vida de muitas crianças 
especiais do concelho de Amares!

VALORIZA acreditada 
como CENTRO  
DE RECURSOS  
PARA A INCLUSÃO!

MADE IN VALORIZA:
Produtos que fazem
a diferença!

A Valoriza continua a apostar em produtos que são feitos 
pela “prata da casa”! Nas diferentes respostas, há cen-
tenas de produtos que vão sendo criados pelos utentes e 
que queremos muito partilhar consigo! Sejam os senio-
res que, em casa, vão laborando peças únicas, sejam os 
jovens do CAO que, de forma muito especial, vão con-
tribuindo com os seus dotes, a verdade é que a venda 
destes produtos é muito importante!
Assim, na sede da instituição ou na página “Made in Va-
loriza” poderá escolher aqueles produtos  que mais gosta 
e a equipa fará chegá-los até si!

Informamos que os serviços da Valoriza estarão             

encerrados na segunda quinzena de Agosto

para descanso dos colaboradores e higienização              

de espaços.

CACI – Encerramento entre 16 de Agosto e 05 
de Setembro. Reabre no dia 06 de Setembro.

Ruralid@des – Não encerra.

Valoriza 4G – Encerramento entre 16  e 31 
de Agosto. Reabre a 01 de Setembro.

R@ízes – Encerramento entre 16  e 31 de Agosto. 
Reabre a 01 de Setembro.

AVISO
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