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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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EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
WORKSHOP: “ESTÍMULO A IDEIAS E ATITUDES EMPREENDEDORAS”

No passado dia 24 de fevereiro, o CLDS 4G – Vieira a Crescer, 
em parceria com o Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, 
com os alunos do curso profissional de Turismo e de Restaura-
ção e com o dinamizador Vítor Barbosa (sócio do Hotel Pousa-
dela Village) dinamizou um workshop sobre estímulo a ideias e 
atitudes empreendedoras.

Foi uma sessão de esclarecimento e de testemunho sobre a 
experiência de como ser empreendedor nos dias de hoje, de-
safios, motivações e atitudes a ter. Com o objetivo de estimular 
a capacidade empreendedora dos alunos.
Agradecemos a participação e colaboração de todos, em par-
ticular ao Vítor Barbosa, pela sua disponibilidade e empenho.
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Passo a Passo para a elaboração da máscara
• Pinte o prato de papel com uma ou mais cores a gosto.
• Desenhe dois círculos no prato e recorte-os de modo a fazer a 
abertura para os olhos.
• Numa cartolina ou numa folha de papel desenhe e recorte pe-
ças para a máscara.
• Coloque cola nas peças que recortou e cole-as no prato. Se 
necessário faça alguma pintura no prato/máscara.
• Faça dois furos nas laterais do prato, coloque um elástico para 
prender a máscara à cabeça e ate-o. Cuidado para a máscara 
não ficar solta nem apertada.

O CLDS 4G – Vieira a Crescer, em parceria com o Município de 
Vieira do Minho, com o Instituto da Segurança Social, com a Co-
missão de Proteção de Crianças e Jovens e o Centro de Saú-
de de Vieira do Minho, está a organizar algumas sessões para 
promover as competências familiares e parentais de algumas 
famílias do concelho de Vieira do Minho. 

Os objetivos do CLDS 4G – Vieira a Crescer são apoiar em pro-
cesso de qualificação familiar, designadamente os propiciam 
informação sobre os direitos de cidadania, o desenvolvimento 
de competências dos respetivos elementos dos agregados fa-
miliares e de aconselhamento em situação de crise e apoiar na 
mediação de conflitos familiares, em articulação com as equi-
pas e/ou as suas crianças promovendo a proteção e promoção 
dos direitos das crianças e jovens. 

Estas sessões serão dinamizadas por técnicos de diferentes 
áreas para que possam ser mais abrangentes, tais como, a pa-
rentalidade positiva, alimentação saudável, primeiros socorros, 
como construir um Curriculum Vitae, entre outros.

Caso pretenda obter mais informações ou inscrever-se nestas 
sessões só tem de entrar em contacto com os técnicos do CLDS 
4G – Vieira a Crescer.

A atividade “Pinheiro Solidário” surgiu da proposta do CLDS 4G 
– Vieira a Crescer à Junta de Freguesia de Rossas e aos volun-
tários da mesma, de elaborar lembranças de Natal / Ano Novo 
a idosos da freguesia.
Estas lembranças (de materiais essencialmente recicláveis) fo-
ram entregues a 34 idosos que se encontram em situação vul-
nerável (sozinhas / com pouca retaguarda familiar / necessitar 
de apoio) da freguesia durante os dias 24 e 29 de dezembro.
Esta atividade permitiu diminuir um pouco o isolamento e 
a solidão destas pessoas, através do contacto direto e com 
uma pequena conversa com estes. Também foi possível iden-
tificar novas pessoas que efetivamente se encontram nesta 
situação tão frágil para que assim, o CLDS e a Junta de Fre-
guesia possam ter uma ação mais próxima destas pessoas.

COMO FAZER UMA MÁSCARA DE CARNAVAL COM MATERIAL RECICLÁVEL?

PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS FAMILIARES E PARENTAIS

PINHEIRO SOLIDÁRIO

Material Necessário:
• Prato de papel;
• Cartolinas de cor;
• Fio elástico;
• Lápis;
• Furador;
• Tesoura;
• Cola;
• Tintas acrílicas.
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Com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa, a Cáritas 
Portuguesa anunciou nesta segunda-feira a abertura de uma 
campanha de apoio à população da Ucrânia.

A campanha intitulada “Ucrânia: Proteger e salvar vidas” preten-
de angariar donativos que têm como objetivo “reforçar a capa-
cidade de resposta da Cáritas na Ucrânia, nos países fronteiriços 
e o eventual acolhimento a famílias deslocadas em Portugal”.
O organismo refere que “está a acompanhar de forma próxima 
a situação através da rede Internacional da Cáritas, que de ime-
diato se uniu em ajuda à Cáritas da Ucrânia a fortalecer a sua 
capacidade de garantir apoio à população”.

Em comunicado, a presidente da Cáritas explica que esta me-
dida de urgência foi tomada “face ao pedido de ajuda que nos 
chega da Cáritas Ucrânia, que tem intensificado a sua resposta 
junto da população e cujas necessidades aumentam diariamen-
te. Falamos de um apoio de emergência no local em alimentos, 
medicamentos e abrigo, mas também da urgência de respon-
der à situação dramática de milhares de pessoas deslocadas e 
que necessitam de ajuda imediata”.

Rita Valadas revela que a campanha será “simbolicamente 
lançada na próxima quarta-feira, dia 2 de março, na sede da 
Conferência Episcopal Portuguesa, às 14h30, num momento de 
oração pela paz na Ucrânia”.

Desta forma, a Cáritas Portuguesa e a CEP associam-se ao ape-
lo do Papa Francisco para que esta Quarta-Feira de Cinzas seja 
uma Jornada especial de jejum e oração pela paz.

Entretanto, a Cáritas Internationalis “lançou um apelo de emer-
gência que permitirá ajudar 13 mil pessoas em diferentes partes 
do país e especialmente em áreas críticas como Kramatorsk, 
Rubizhne, Zaporizhya, Volnovakha, Mariupol, Kharkiv, Dnipro, 
Kiev, Zhytomyr, Odesa, Ivano-Frankivk”.

Também as Cáritas da Polónia, Moldávia, Roménia e Eslováquia 
“estão neste momento a prestar assistência humanitária e infor-
mação segura aos milhares de refugiados que estão a atraves-
sar estas fronteiras”.

Os donativos podem ser feitos através do IBAN 
PT50.0033.0000.01090040150.12

Ou através do Multibanco: 
Entidade 22222 / Referência 222 222 222.

CÁRITAS PORTUGUESA LANÇA CAMPANHA DE AJUDA

 À POPULAÇÃO DA UCRÂNIA
A verba angariada visa “reforçar a capacidade de resposta da Cáritas na Ucrânia”, 

uma vez que as necessidades “aumentam diariamente”.

Fonte: https://rr.sapo.pt/noticia/religiao/2022/02/28/caritas-portuguesa-lanca-campanha-de-ajuda-a-populacao-da-ucrania/274429/



Fevereiro
Em fevereiro há duas datas a reter. A primeira é o dia 15 de fe-
vereiro, altura em que termina o prazo para comunicar à Auto-
ridade Tributária e Aduaneira eventuais alterações no agre-
gado familiar relativamente ao ano anterior (por exemplo um 
divórcio, o nascimento de um filho ou a mudança de residên-
cia). De referir que a informação a ser atualizada no Portal das 
Finanças é a que reporta a 31 de dezembro de 2021. O Fisco 
vai utilizá-la para pré-preencher as declarações e, se nenhuma 
mudança lhe for reportada, utilizará os dados apresentados na 
última declaração de IRS.
A segunda data a ter em conta é o dia 25 de fevereiro, até ao 
qual deve validar todas as faturas pendentes no portal e-fatu-
ra. Caso tenha faturas que não apareçam no portal, deve inse-
ri-las manualmente. Quem tem rendimentos de trabalho inde-
pendente também tem de informar, até à data referida, se os 
gastos foram realizados no âmbito dessa atividade profissional.

Março
Até ao dia 15 de março são disponibilizados no Portal das Fi-
nanças os montantes das deduções à coleta das despesas 
comprovadas por fatura e outros documentos. A informação 
estará visível na página pessoal de cada contribuinte. Vai ser 
possível ver, além das despesas faturadas, outros gastos dedu-
tíveis em IRS efetuadas em entidades dispensadas de passar 
fatura: propinas no ensino público, taxas moderadoras, juros do 
crédito à habitação ou rendas de casa. Os montantes divulga-
dos vão aparecer pré-preenchidos nas declarações de IRS. Os 
montantes relacionados com seguros de saúde também pas-
sarão a estar identificados.
De 15 a 31 de março poderá reclamar caso considere que a 
informação disponibilizada pelo Fisco não está correta. Isto 

aplica-se apenas às faturas relacionadas com as deduções à 
coleta das despesas gerais familiares ou da dedução do IVA. É 
também neste período que, de uma lista de entidades dispo-
nibilizada no Portal das Finanças, pode escolher a quem quer 
consignar o IRS ou IVA.

De Abril a Junho
Entre os dias 1 de abril e 30 de junho, decorre o período de 
entrega da declaração de IRS, através do Portal das Finanças. 
Já que o processo é feito exclusivamente pela Internet, para 
quem não tiver acesso, a AT disponibiliza na sua página a lista 
de locais com atendimento assistido.

Julho
Até ao dia 31 de julho, a AT deverá enviar a nota de liquidação 
do IRS. É o prazo limite para receber o reembolso, desde que a 
declaração tenha sido entregue no prazo previsto.

Agosto
Caso seja notificado para pagar IRS terá de fazê-lo até ao dia 
31 de agosto. De referir que é possível pedir junto do serviço de 
Finanças o pagamento da quantia em prestações.

AS DATAS QUE TEM DE SABER PARA A ENTREGA DO IRS EM 2022

Não confunda as datas e tome nota dos momentos-chave do Calendário Fiscal de 2022. 

A partir de fevereiro, é preciso estar atento aos prazos para não perder direito a deduções 

nem ficar sujeito a coimas.

Fonte: https://www.jn.pt/economia/as-datas-que-tem-de-saber-para-a-entrega-do-irs-em-2022-14483448.html


