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CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-4G 
DE VIEIRA DO MINHO

O programa Vieira a Crescer-CLDS 4G, surge na sequência da 
candidatura apresentada em parceria pela Santa Casa da Mi-
sericórdia de Vieira do Minho, como Entidade Coordenadora 
Local e o Município de Vieira do Minho, como Entidade Execu-
tora ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO 
ISE), o projeto  iniciou funções em 16 de março de 2020, com 
uma duração de 36 meses e tem como principal objetivo pro-
mover a inclusão social de grupos populacionais que revelem 
maiores níveis de fragilidade social, mobilizando para o efeito 
a ação integrada de diferentes agentes e recursos localmente 
disponíveis, constituindo-se como um instrumento de combate 

à exclusão social fortemente marcado por uma intervenção de 
proximidade. Assim, os eixos de intervenção a desenvolver se-
rão os seguintes:
a. Eixo 1: Emprego, formação e qualificação;
b. Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza 
infantil;
c. Eixo 3: Promoção do envelhecimento ativo e apoio à popula-
ção idosa;
d. Eixo 4: Auxílio e intervenção emergencial às populações inse-
ridas em territórios afetados por calamidades e/ou capacitação 
e desenvolvimento comunitários.
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OFICINA CRIATIVA, DE EXPRESSÃO E DO MOVIMENTO III

Enquadrada no plano de ação – oficinas socioculturais que 
promovam o envelhecimento ativo e a autonomia das pessoas 
idosas – o CLDS-4G tem desenvolvido oficinas criativas, de ex-
pressão e do movimento junto da população idosa do conce-
lho de Vieira do Minho.  
Estas oficinas têm como finalidade promover o envelhecimen-

to ativo e a autonomia da população idosa, contribuindo ainda 
para reduzir o possível isolamento da população desta faixa etária. 
Nestas oficinas, os alunos poderão estimular as suas capacida-
des motoras e dar aso à sua criatividade.
Estas oficinas consistem em treinos de atividade física, dança, 
trabalhos manuais e jogos lúdicos.  
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O tema economia circular está cada vez mais presente no nosso 
vocabulário. Os desafios colocados pelas alterações climáticas 
têm vindo a ganhar peso na agenda internacional e a consciên-
cia de que temos de caminhar para a sustentabilidade econó-
mica, social e ambiental tem igualmente aumentado.

Os benefícios de uma economia circular são evidentes, na me-
dida em que a reciclagem e a reutilização de um produto per-
mitem reduzir extração da matéria-prima e, dessa forma, pre-
servar os recursos naturais, mas também propicia à construção 
de um novo modelo económico mais eficiente e porventura, 
mais rentável. Todos beneficiamos: agentes económicos, con-
sumidores e a sociedade em geral e o ambiente agradece.

As cidades portuguesas estão cada vez mais empenhadas na 
luta pela descarbonização, com estratégias que vão da mobili-
dade ao edificado, sem esquecer os resíduos e os espaços ver-
des. Algumas, como Matosinhos, ambicionam até antecipar as 
metas e integrar a rede de 100 cidades europeias neutras em 
carbono em 2030. Para isso tem havido uma “forte aposta na 
utilização do transporte público”, conta a presidente da Câmara, 
Luísa Salgueiro. Nos últimos anos foram criadas novas linhas, 
reforçados horários e trajetos. Os jovens têm passes gratuitos 
para que “alterem os seus estilos de vida e hábitos”.

Catarina Selada, diretora do city lab do centro de engenharia e 
desenvolvimento CeiiA, refere que “51% das emissões de carbo-
no são derivadas do setor dos transportes”. Para ajudar a acele-
rar a descarbonização, o CEiiA criou uma plataforma, AYR, que 
consegue quantificar, em tempo real, as emissões de carbono 
evitadas. Os testes decorrem em Matosinhos. Usando uma apli-

cação móvel, uma pessoa pode saber quantas emissões foram 
evitadas quando usou a bicicleta em vez do carro. Em troca, re-
cebe créditos digitais que pode trocar por bens e serviços sus-
tentáveis.
As boas decisões dos 25 mil participantes no teste permitiram, 
no último ano, evitar “a emissão de 25 toneladas de CO2”. A ideia 
agora é replicar o AYR em mais seis cidades: Porto, Vila Nova 
de Gaia, Guimarães, Braga, Viana do Castelo e Vila Nova de Fa-
malicão. Segundo Catarina Selada, só na mobilidade destas ci-
dades, seria possível evitar, até 2030, cerca de 2,4 milhões de 
toneladas de CO2, o que “contribuiria grandemente para uma 
quase anulação das emissões de mobilidade”.
Esta plataforma também regista fluxos e padrões de mobilidade 
e de sustentabilidade, informação que pode ajudar a tomar de-
cisões e a definir políticas públicas. As cidades, frisa Luísa Sal-
gueiro, têm de ser “reorganizadas”, nomeadamente a nível de 
percursos e proximidade de serviços e as tecnologias têm um 
papel decisivo nas mudanças.
Em Cascais, os transportes também assumem um papel decisi-
vo. Quando, há 15 anos, o Município mediu a pegada carbónica, 
percebeu que emitem 530 quilo-toneladas/ano. Entre 45 e 50% 
são geradas por transportes.
O Município delineou um roteiro para atingir a neutralidade e 
decidiu focar-se em quatro áreas: transportes, energia do edifi-
cado, resíduos e florestas.
Agora os autocarros são gratuitos, as rotas duplicaram e os veí-
culos são mais ecológicos. Com isto, a utilização do transporte 
público aumentou 25%, mesmo apesar das limitações de mobi-
lidade decorrentes da pandemia.

A economia circular é um sistema de produção e consumo que 
promove o uso sustentável dos recursos, em ciclos fechados 
energizados por fontes renováveis, regenerando o capital natu-
ral e assegurando o progresso social.
Circular Economy Portugal

Exemplo prático:
Móveis
Tente transformar móveis velhos para novas funções, quando 
possível. Pinte-os, forre-os ou adapte-os se tiver jeito para tal.

Vender em segunda mão ou doar é sempre uma boa opção, 
quando ainda se encontram em bom estado.

Quando se tornarem inúteis (por degradação) não os deite no 
lixo: contacte a sua câmara municipal, solicitando a recolha, 
ou entregue-os no ecocentro mais perto de si.

ECONOMIA CIRCULAR

CIDADES MUDAM TRANSPORTES PARA IMPULSIONAR A DESCARBONIZAÇÃO

Revista Portugal Global

A preocupação com as alterações climáticas está a levar as urbes a alterar a forma como nos movemos, 
produzimos energia, gerimos os resíduos e criamos espaços verdes. Matosinhos e Cascais dão o mote, 
aproveitando as novas tecnologias para orientar os esforços e medir os resultados.

Texto Integral em: https://www.jn.pt/nacional/especial/cidades-mudam-transportes-para-impulsionar-a-descarbonizacao-14345765.html
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No dia 10 de novembro, a equipa do CLDS4G Vieira a Crescer, 
participou num OPEN TALK sobre Empregabilidade para a In-
clusão Social: Sustentabilidade e Responsabilidade Social que 
decorreu na Universidade do Minho. Este evento foi organizado 
pelo Centro Distrital de Segurança Social de Braga e pelos 16 
projetos CLDS 4G do distrito de Braga, em parceria com a Esco-
la de Economia e Gestão da Universidade do Minho.
A palestra visou aprofundar um modelo de desenvolvimento 
sustentável que fizesse a ligação entre o emprego, a inclusão 
e o ambiente.

O objetivo era motivar e inspirar para a ação num momento de 
rutura planetária e crise ambiental, através de uma conversa li-
vre e aberta, sobre experiências, ideias e ideais que abram ca-
minhos para um futuro da responsabilidade de cada um e da 
comunidade.
Este Open Talk contou com a participação de cerca de 200 pes-
soas, entre elas empresários e empreendedores, profissionais 
do setor social, autarcas, investigadores e estudantes com inte-
resse no tema de debate.

Realizou-se no dia 13 de novembro um Magusto que contou 
com a presença de idosos de todas as freguesias do concelho 
de Vieira do Minho. Sendo o número de participantes cerca de 
350 idosos, para além destes, estiveram também presentes ha-
bitantes locais e visitantes.  

Para além das castanhas assadas, foi também servido caldo 
verde. A animação esteve a cargo do Grupo de Cantares do Mu-
nicípio e de Cantadores ao Desafio.
Este encontro proporcionou um agradável momento de convívio 
e lazer, contribuindo para a preservação da tradição do magusto.

Ingredientes:  
• 1 ovo;
• 1 clara;
• 180 gramas de farinha de amêndoa;
• 2 colheres de sopa de sopa de óleo de coco (podem trocar por 
manteiga caso usem lacticínios);
• 1 colher de café de fermento para bolos;
• 1 colher de chá de canela em pó;
• 1/2 colher de chá de gengibre em pó ou de gengibre ralado;
• Uma pitada de sal;
• Tâmaras, mel ou açúcar de coco a gosto.

Preparação:
Misture todos os ingredientes até obter uma massa consistente 
e maleável. Leve ao frigorífico cerca de 40 minutos.
Coloque a massa entre duas folhas de papel vegetal e com a 
ajuda de um rolo de cozinha espalme a massa até ficar com 
uma espessura de cerca de 0,5 cm.
Utilize formas para recortar as bolachas. Leve ao forno, pré-
-aquecido, a 200º durante cerca de 7-10 minutos. Vire e deixe 
dourar mais 2 ou 3 minutos. Deixe arrefecer sobre uma grelha 
(depois de arrefecerem ficam mais duras).
(Receita retirada do blog Mamã Paleo de Ana S. Guerreiro)

OPEN TALK: 
EMPREGABILIDADE PARA A INCLUSÃO SOCIAL

ENCONTRO INTER-FREGUESIAS - MAGUSTO

ATIVIDADE PARA FAZER EM FAMÍLIA

BOLACHAS DE GENGIBRE E CANELA

Com o aproximar da época natalícia, O CLDS 4G- Vieira a Crescer propõe a todas as famílias 
cozinharem bolachas de gengibre e canela. Aproveite este tempo para criar laços com os 
mais pequenos, fazendo atividades em conjunto. Em baixo, propomos uma receita fácil e 
rápida de bolachas com os sabores típicos do Natal.



Esta variante como todas as variantes de preocupação (e tam-
bém as variantes de interesse) foi designada com o nome de 
uma letra grega, neste caso “Ómicron”. A nova estirpe, inicial-
mente detetada na África do Sul, que a comunicou à OMS em 
24 de novembro e onde as infeções aumentaram exponencial-
mente, já foi identificada em 57 países, incluindo Portugal, que 
tem contabilizados 34 casos.

Há cerca de uma semana, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) indicou que seriam necessárias mais algumas semanas 
para se ter uma noção mais exata dos efeitos da nova estirpe 
do SARS-CoV-2. No entanto, esta quarta-feira (8 de dezembro), 
admitiu que a Ómicron parece provocar sintomas menos gra-
ves do que a variante Delta, reafirmando que a nova estirpe 
terá uma taxa de reinfeção mais elevada quando comparada 
com outras estirpes. Nenhuma morte associada a esta estirpe 
foi reportada até à data.

A nova variante foi classificada pela OMS como uma variante de 

preocupação, que, por definição, está associada ao aumento 
da transmissibilidade ou virulência ou à diminuição da eficácia 
das medidas sociais e de saúde pública, dos diagnósticos, va-
cinas e tratamentos.

Dados preliminares sugerem, segundo a Agência Europeia do 
Medicamento, que a Ómicron poderá ser mais contagiosa do 
que a variante Delta, até agora a mais transmissível das varian-
tes em circulação. Contudo, de acordo com o regulador, des-
conhece-se até que ponto a nova estirpe poderá substituir a 
Delta como vírus dominante.

O regulador europeu frisou hoje que ainda não há dados su-
ficientes sobre o impacto da variante na eficácia das vacinas, 
considerando ser “muito cedo” para se afirmar se a composição 
das vacinas terá que ser alterada.

Texto Integral em: https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/as-suposicoes-

-e-poucas-certezas-sobre-a-variante-omicron

Semana de contenção entre 2 e 9 de janeiro:

Para tentar mitigar os possíveis efeitos das festividades, o ar-
ranque do novo ano será de contenção. Esta semana será de 
prevenção de contágios fora do ambiente familiar.

O teletrabalho será obrigatório; O arranque do 2º período es-
colar será adiado para dia 10 de janeiro, sendo os 5 dias com-
pensados nas férias do Carnaval (2) e Páscoa (3); Os bares e 
discotecas estarão encerrados.

Texto Integral em: https://www.jnportugal.com/semana-de-contencao-a-2-a-

-9-de-janeiro-2022/

AS SUPOSIÇÕES 
E AS (POUCAS) CERTEZAS 
SOBRE A VARIANTE 
ÓMICRON

A variante Ómicron do coronavírus que causa 

a covid-19, identificada em mais de 50 países, 

parece provocar sintomas menos severos, ter 

uma taxa de reinfeção mais elevada e escapar 

em parte à proteção conferida por vacinas.


