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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 Misericórdia de Vieira do Minho, como 

Entidade Coordenadora Local e o Município de Vieira do 

Minho, como Entidade Executora 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 são 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 

população idosa; 

d. Eixo 4: Auxílio e intervenção emergencial às populações 

inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou 

capacitação e desenvolvimento comunitários. 

 
 

 

EIXO 1 - EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
 

 
 

O IEFP contempla várias medidas de apoio ao emprego. 
Quer no apoio ao emprego por conta de outrem, quer para o 

apoio à criação do próprio emprego. 
A formalização das candidaturas, por parte das entidades 

promotoras, aos programas e medidas de emprego é efetuada por: 
Submissão eletrónica no caso das medidas de apoios à contratação, 
estágios, investe jovem, emprego jovem ativo e contratos emprego-
inserção; 

Diretamente nas instituições de crédito no caso dos apoios no 
âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do 
Próprio 

Emprego; Através do preenchimento dos formulários de 
candidatura online para as restantes medidas. 

Existem várias modalidades de apoio ao emprego, com uma vasta 
área de aplicação, assim sendo temos: 

Emprego Jovem Ativo; Empreendedorismo; Emprego-Inserção; Reabilitação profissional; Incentivo à aceitação de ofertas 
de emprego; Mobilidade Geográfica; Promoção das Artes e Ofícios 

Podem consultar em pormenor cada item, em https://www.iefp.pt/medidas-de-emprego 
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EIXO 2 – INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL,  

PREVENTIVA DA POBREZA INFANTIL 
 

Durante os meses de julho e agosto, às segundas e quartas-feiras, o CLDS 4G – 
Vieira a Crescer, em parceria com o projeto Jovens ao Leme E8G, organizou 
várias atividades de verão para crianças e jovens com idades compreendidas 
entre os 6 e os 16 anos. Nestas atividades inscreveram-se cerca de 20 crianças 
de várias freguesias do concelho de Vieira do Minho. Um dos objetivos do CLDS 
4G – Vieira a Crescer era levar estas atividades a crianças e jovens residentes em 
outras freguesias do concelho. 

Estas atividades foram pensadas de modo que estas crianças participassem 
em ações nos domínios da saúde, do desporto, da cultura e da educação para 
uma cidadania plena. Deste modo, houve atividades tais como: oficinas 
criativas de ilustração e escrita, caças ao tesouro, sessões de cinema, piscinas, 
visita à Casa da Cultura de Vieira do Minho – Casa de Lamas, insufláveis, 
kahoot sobre alimentação saudável, entre outras. 

Esta iniciativa teve o apoio do Município de Vieira do Minho e das Juntas de 
Freguesia de Rossas e Guilhofrei. 

Também durante o mês de julho, às terças e quintas-feiras, foram realizadas 
atividades de carácter desportivo, cultural e de promoção de estilos de vida 
saudável, com as crianças do pré-escolar que estavam no prolongamento na 
Escola Básica Domingos de Abreu. Estas atividades contaram com a presença 
de cerca de 30 crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos. 

 

 

 EIXO 3 – PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E APOIO À POPULAÇÃO 

IDOSA        OFICINAS CRIATIVAS E DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 

 
 

               

  Enquadrada na atividade 11 – “Oficinas do movimento e de expressão para 

seniores e atividades de estimulação cognitiva” - do plano de ação, estão a ser 

desenvolvidas “Oficinas Criativas e de Estimulação Cognitiva” na freguesia de 

Louredo e na aldeia de Lamalonga, contando com a participação de 45 idosos. 

   Nestas oficinas, ao longo do tempo, têm vindo a ser desenvolvidas 

atividade no 

 atelier de costura, jogos didáticos e cognitivos, canto, dança, entre outros. 

    O principal objetivo é desafiar as pessoas idosas a não perder a sua 

autonomia bem como, evitar o isolamento e a solidão das mesmas. Esta ação 

continuará a ser desenvolvida uma vez por semana nestes dois lugares. 
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EIXO 4 – AUXÍLIO E INTERVENÇÃO EMERGENCIAL ÀS POPULAÇÕES INSERIDAS 

EM TERRITÓRIOS AFETADOS POR CALAMIDADES E/OU CAPACITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
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Inserido na atividade 11 do plano de ação do CLDS 4G – Vi-
eira a Crescer, no passado dia 14 de agosto, o grupo de dan-
ças folclóricas estreou-se no festival de folclore realizado nos 
Paços do Concelho de Vieira do Minho. Foram cerca de 25 
idosos que ao longo de um mês se prepararam para esta atu-
ação. 

Esta atividade teve como principal objetivo, colocar os 
seniores em movimento combatendo o sedentarismo, o iso-
lamento e a solidão. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

No passado dia vinte e quatro de julho, inserido na 
“Feira Mostra do Associativismo”, o Vieira a Crescer 
CLDS 4G, promoveu junto do tecido associativo 
vieirense, a mesa-redonda “Associativismo: Que 
necessidades? Que respostas?”. 

Para esta mesa-redonda, foi convidada a Federação 
de Associações Juvenis do Distrito de Braga- FAJUB- 
que se fez representar pelo tesoureiro da direção, 
Sérgio André Pereira; O executivo camarário, que 
esteve presente na pessoa do Presidente da Câmara, 
Engenheiro António Cardoso, e as associações 
sediadas no concelho. 

Ao longo de duas horas, foram debatidos temas 
como “Como manter e atrair associados?”, “Os jovens 
e o associativismo”, “O associativismo em tempos de 
crise social”, “Os impactos da pandemia no 
movimento associativo”. 

A mesa-redonda terminou com a divulgação de um 
guia associativo que será publicado antes do final do 
ano e, com o parecer positivo das associações para 
futuras parcerias. 

 

Entre os dias 10 e 16 de julho, Vieira do Minho, 
recebeu o OUGAR Summer Camp, uma atividade 
realizada com o apoio do Instituto Português do 
Desporto e da Juventude IIPDJ) e do Município de 
Vieira do Minho, que pretendeu envolver os jovens 
com a natureza e o meio rural do nosso concelho. 

Assim sendo, o OUGAR Summer Camp levou os 
jovens ao reencontro com a natureza e a ruralidade, 
explorando de lés a lés o património natural e rural do 
interior minhoto, aprendendo mais sobre o meio 
ambiente, as dinâmicas dos ecossistemas e as 
temáticas para a sustentabilidade. 

As atividades, neste campo de férias passaram por 
atividades quebra-gelo, passeios pelas freguesias do 
concelho, visita ao forno comunitário de Campos, 
visita a diferentes pontos do património cultural, 
canoagem, workshops, círculos de reflexão e noite de 
cinema. 

O Vieira a Crescer CLDS-4G esteve presente na 
organização e execução desta atividade, dando apoio 
com o objetivo de dinamizar o associativismo local e 
contribuir para a capacitação da associação já que a 
OUGAR Associação Juvenil é uma associação jovem, 
sem fins lucrativos, com um ano de existência. 
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COMBATER A SECA 
COM PECUÁRIA 
SUSTENTÁVEL  

 Em altura de seca extrema, 

uma herdade no Ribatejo, 

adotou um sistema em que toda 

a água utilizada na suinicultura é 

depois aproveitada para irrigar 

os solos em redor.  

Vítor Menino, administrador 

da Valorgado, empresa 

proprietária da exploração, 

garante que esta é uma 

vantagem não só em termos 

económicos, como ambientais, 

pois quando colocam a matéria 

orgânica nos prados estão a 

aumentar a capacidade de 

retenção da água dos solos e a 

melhorar a qualidade da água. 

Consequentemente, utilizam 

menos água porque melhoraram 

a estrutura dos solos, 

contribuindo para a 

sustentabilidade e para o 

equilíbrio do planeta. 

Os donos, além das 

preocupações ambientais, 

garantem cumprir todas as 

normas de bem-estar animal. No 

entanto, apesar dos esforços 

deste e outros produtores em 

todo o mundo, estima-se que a 

pecuária intensiva, aliada à 

maior procura de carne, esteja 

entre os fatores que mais 

contribuem para a emissão de 

gases com efeito de estufa e 

para o aquecimento global. 

Figueira, Ricardo. 2022. “Combater a seca 
com pecuária sustentável”. Euronews. 15 de 
agosto de 2022. Disponível em 
<https://pt.euronews.com/green/2022/08
/15/combater-a-seca-com-a-pecuaria-
sustentavel> Consultado a : 29/08/2022 

 

 

MINISTRA DA SAÚDE 
DEMITE-SE  
 

A Ministra da Saúde, Marta Temida, 

apresentou a sua demissão ao 

Primeiro-Ministro, no passado dia 30 

de agosto, por entender que deixou 

de ter condições para manter o 

cargo. 

O Primeiro-Ministro, agradeceu 

todo o trabalho desenvolvido pela 

Dra. Marta Temido, salientando o seu 

trabalho excecional no período de 

combate à pandemia da covid-19. 

Com a saída de Marta Temido e até 

que seja nomeado o seu sucessor, o 

Ministério da Saúde passa a contar 

apenas com o secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, António Lacerda 

Sales, e com a secretária de Estado 

da Saúde, Maria de Fátima Fonseca. 

Os problemas relacionados com os 

encerramentos de urgências 

hospitalares em diversos pontos do 

país, em particular nos serviços de 

ginecologia-obstetrícia, no início 

deste verão foram parte do problema 

que culminou neste final fatídico para 

o governo de António Costa. 

 
Santiago, David. 2022. “Marta Temido 

apresentou demissão e Costa já aceitou.”. 

Público. 30 de agosto de 2022. Disponível em: 

<https://www.publico.pt/2022/08/30/politica/

noticia/marta-temido-apresentou-demissao-

2018741.>Consultado a: 30 de agosto de 2022 

PARLAMENTO 
PORTUGUÊS 
APROVA NA 
GENERALIDADE A 
DESPENALIZAÇÃO 
DA EUTANÁSIA 
 

 

No início do mês de julho, o 

Parlamento português aprovou na 

generalidade a despenalização 

da eutanásia em Portugal. 

A legislação foi aprovada apesar de 

contar com a oposição da grande 

maioria da bancada do Partido Social 

Democrata, do Partido Comunista e 

do Chega. 

Os projetos seguem agora para o 

trabalho na especialidade. 

Entretanto, em frente ao edifício do 

Parlamento, em Lisboa, dezenas de 

pessoas manifestaram-se 

silenciosamente contra aquilo a que 

chamam de "genocídio legal". 

O protesto foi promovido 

pela Federação Portuguesa pela 

Vida. A organização defende, no seu 

manifesto que "A legalização da 

eutanásia, contra a opinião dos 

especialistas e contra a vontade da 

sociedade, é um ato de despotismo 

de alguns partidos, que procuram 

impor a eutanásia a Portugal." 
 

Santos, António.2022. “Parlamento 

Português aprova despenalização da 

Eutanásia”. Euronews. 09 de junho de 2022. 

Disponível em: < 

https://pt.euronews.com/2022/06/09/parlam

ento-portugues-aprova-eutanasia-com-128-

votos-a-favor-e-88-contra>. Consultado a: 

29/08/2022 
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PRÓXIMOS EVENTOS EM VIEIRA DO MINHO: 
 

DESFOLHADA  

TRADICIONAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEIRA DA LADRA 

 As centenárias Festas Concelhias, conhecidas por Feira da Ladra, 
são o maior cartaz cultural da região. Realiza-se no primeiro fim-de-
semana de outubro, enchendo as ruas locais. 

Com uma longa tradição, milhares de visitantes procuram 
participar no seu vasto programa de atividades, onde não faltam os 
espetáculos musicais e de pirotecnia, folclore, diversões, provas 
equestres, exposições e concursos pecuários, vendedores 
ambulantes, comes e bebes e, a tradicional Feira de Produtos Locais. 

A Feira da Ladra é uma festa de todos para todos, porque nela 
cabem todas as faixas etárias e sociais do concelho, onde se exibem 
as mais puras tradições populares, os usos e costumes do concelho, 
a dinâmica do mundo rural, as manifestações ancestrais e o pulsar 
de um povo que encontra nas suas raízes expressões de saberes e 
sabores. É um excelente veículo de promoção regional, fator de 
chamamento e atratividade de forasteiros e turistas ao concelho de 
Vieira do Minho. 

De 30 de setembro a 3 de outubro, a sede do concelho veste o fato 
de gala para exibir um cartaz de grande significado popular, 
cultural, social e de convívio e recreio para a população de vieira e 
concelhos limítrofe. 

 
 

 

MERCADO DE OUTONO 
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No âmbito do Projeto “Sentir Vieira”, o Município de Vieira do Mi-

nho promove, no dia 18 de setembro, uma Desfolhada Tradicional 

em plena Praça Guilhermo de Abreu, pelas 15h, que irá contar, uma 

vez mais, com centenas de participantes e que tem por objetivo 

preservar os usos e costumes da ruralidade. 

Uma atividade marcante da faina agrícola e um momento de festa, 

onde a vertente social, o trabalho e o festim vão estar de mãos da-

das. 

 

 

A vinda do outono traz com ela os produtos tão próprios da 
época: a castanha, o cogumelo, os frutos secos, a marmelada, a 
couve, o feijão, a azeitona e, claro, a gastronomia da época: 
couves com feijões, a feijoada e o cozido. 

Pode encontrar todas estas iguarias no Mercado de Outono de 
Vieira do Minho, de 12 a 13 de novembro, 

Venha celebrar uma das mais belas estações do ano. 
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