
Desde o início do ano letivo 2022/2023, o programa Vieira a 
Crescer- CLDS 4G, através do Eixo 1 – Emprego, Formação e 
Qualificação, tem promovido junto da comunidade escolar, 
apresentações de várias empresas com o intuito de estimular a 
capacidade empreendedora dos jovens do ensino profissional e 
secundário. 

Estas apresentações juntam cerca de cem alunos, em cada 
sessão. 

 
Por esta iniciativa, já passou a empresa PLAKO- uma empresa 

de desenvolvimento de software, na área das novas tecnologias de 
informação, caracterizada pelo seu desenvolvimento sustentável. 
E, a empresa de animação turística/ agência de viagens- Glam 
Tours. 

 
Resta agradecer à Escola Básica e Secundária Vieira de Araújo 

e empresas que marcaram presença nestas sessões, pelo seu 
contributo, disponibilidade e atenção prestada. 

 
 

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. 

 

 

EIXO 1 - EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
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EIXO 2 – INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL, PREVENTIVA DA POBREZA INFANTIL 

 
Inserido na Atividade 10 que consiste em dotar as crianças e jovens de competências que 

promovem a sua integração social, o CLDS 4G – Vieira a Crescer, em parceria com as técnicas da 
Biblioteca Municipal Padre Alves Vieira, com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, com as 
técnicas da Equipa Multidisciplinar Educativa de Vieira do Minho e com o Agrupamento de Escolas 
Vieira de Araújo, organizou algumas sessões nos Centros Escolares Domingos de Abreu, Rossas, 
Guilhofrei e Cávado, para crianças do 1o ciclo, durante o mês de novembro, com o objetivo de lembrar o 
mês dos abusos sexuais infantis. 

 
Estas sessões foram implementadas com recurso a um kit pedagógico, 

nomeadamente o “Picos e Avelã à Descoberta da Floresta do Tesouro!”, que 
consiste num livro didático para crianças dos 3 aos 6 anos de idade que, através 
de uma história, aborda seis temas que habitualmente estão na base dos 
programas de prevenção do abuso sexual infantil, nomeadamente: 1 - «O meu 
corpo»; 2 - «Bons toques, maus toques»; 3 – «Emoções»; 4 - «Segredos bons, 
segredos maus»; 5 - «Dizer "sim", dizer "não» e 6 - «Pedir ajuda». O programa 
foi pensado para ser dinamizado em grupo, em contexto educativo, em várias 
sessões, que podem ser adaptadas a um contexto individual. 

 
Estas oficinas mostraram-se muito eficazes, sendo que as crianças estiveram 

sempre muito atentas 

e interessadas, demonstrando seriedade pela temática em questão. 

 

 
EIXO 3 – PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E APOIO À POPULAÇÃO IDOSA 

OFICINAS CRIATIVAS E DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 

 

Enquadrado no plano de ação do CLDS, foi realizado um 

encontro interfreguesias no passado dia 20 de novembro. Este 

encontro teve como objetivo permitir que os mais idosos 

pudessem assistir ao programa “Somos Portugal” que ocorreu 

no centro da vila.  

Do ponto de vista social, este tipo de encontros são muitos 

importantes já que servem para quebrar o isolamento social 

que se sente no interior do concelho e evitar a monotonia dos 

mais idosos. 

 

EIXO 4- Auxílio e Intervenção Emergencial Às Populações Inseridas em 
Territórios Afetados por Calamidades e/ ou Capacitação e Desenvolvimento 
Comunitário 

Nas três primeiras segundas-feiras, do mês de outubro, o Vieira a Crescer CLDS- 4G 
e o Município de Vieira do Minho convidaram os moradores do Bairro Habitacional 
Nossa Senhora da Fé a participar nas sessões de esclarecimento sobre a habitação. 
Ao longo das três sessões foram abordados temas como: Regras de civismo e boa 
vizinhança, como solucionar problemas comuns que geram conflitos no condomínio e 
como preparar e conduzir uma reunião de condomínio, conseguindo-se manter uma 
discussão produtiva, de onde se retiraram alguns problemas e faltas de consenso 
existentes no bairro habitacional. 

Foram apontados problemas relacionados com a limpeza do prédio, ruído fora das 
horas permitidas por lei, falta de entendimento nos assuntos relacionados com as 
áreas comuns, presença de animais domésticos nas habitações e a emissão de fumos, 
vapores e cheiros. 

O balanço desta atividade foi positivo pois sentiu-se nos habitantes uma motivação 
para a mudança. 
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Balcão Único do Prédio (BUPi) 
 

O Balcão Único do Prédio é um espaço de atendimento que permite aos 
vieirenses identificar as suas propriedades rústicas e mistas, de forma 
simples e gratuita. 

 
A identificação e o registo das propriedades no BUPi  são a única forma 

de marcar os limites dos terrenos e garantir a sua titularidade. 
Sabendo localizar o terreno através de imagens satélite, precisa apenas 

das cadernetas prediais dos terrenos e do cartão de cidadão dos 
proprietários para proceder ao registo dos terrenos rústicos. 

 
As instalações do BUPi localizam-se no edifício da Polícia Municipal de 

Vieira do Minho (Largo da feira).  
Para agendar ou pedir mais informações, ligue para o 968 495 166. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Ministro das Infraestruturas 

renuncia ao cargo  

 

Pedro Nuno Santos deixa o governo após uma nova 

polémica com a TAP, que envolveu a indeminização de 

500 mil euros pagos à ex-secretária de Estado do 

Tesouro, Alexandra Reis. 

Alexandra Reis recebeu uma indemnização de meio 

milhão de euros por sair antecipadamente, em fevereiro, 

do cargo de administradora executiva da transportadora 

aérea, quando ainda tinha de cumprir funções durante 

dois anos e em junho, foi nomeada pelo Governo para a 

presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV). Em 

dezembro, foi escolhida para secretária de Estado do 

Tesouro. 

 

A demissão de Pedro Nuno Santos chegou a ser 

equacionada em junho, após ter avançado uma solução 

para o novo aeroporto, no Montijo, que não estava 

concertada com o Primeiro-Ministro. 

 

A saída de Pedro Nuno Santos e de Hugo Santos Mendes 

faz aumentar para dez o número de demissões no 

Executivo de Costa em menos de nove meses. 

 
 

Fonte: PERFIL. PEDRO NUNO SANTOS SAI DO GOVERNO APÓS 
NOVA POLÉMICA COM A TAP. Diário de Notícias. 2022. 
Disponível em https://www.dn.pt/politica/perfil-pedro-nuno-
santos-sai-do-governo-apos-nova-polemica-com-a-tap-
15564992.html . Consultado em: 27 de dezembro de 2021. 
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O que esperar de 2023? 
 
 

No Boletim Económico de dezembro, divulgado a 16 de dezembro, a instituição liderada por Mário Centeno prevê um 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,8% este ano, quando em outubro previa 6,7% e em junho 6,3%.  A previsão 
fica próxima da do Governo, já que no Orçamento do Estado para 2023, o executivo estima uma expansão do PIB de 6,5% este 
ano, mas o primeiro-ministro disse acreditar que chegue a 6,7%. No entanto, o regulador bancário está mais pessimista 
relativamente a 2023, prevendo um crescimento de 1,5%, quando anteriormente estimava 2,6%. 

No que toca à inflação, Mário Centeno, volta a piorar as 
estimativas e projeta uma taxa de 8,1% este ano e de 5,8% 
em 2023, quando em junho previa 5,9% em 2022 e 2,7% em 
2023. 

Centeno estima que "A principal fonte de incerteza decorre 
da evolução da crise energética na Europa, nomeadamente da 
possibilidade de se verificar escassez de gás exigindo um 
período de racionamento e cortes na produção, resultando 
em novas subidas dos preços internacionais de bens e 
serviços". 

O início do ano de 2023 fica assim marcado com o aumento 
das telecomunicações, do gás, da eletricidade e do pão. 

As portagens também registam acréscimos, assim como as rendas, ainda que limitadas pelo Governo, tendo em conta o 
impacto da inflação nestes preços. 

Também o salário mínimo vai subir para os 760 
euros e as pensões vão subir entre os 3,89% e os 
4,83%. 

As tarifas das inspeções técnicas de veículos 
também aumentam, no próximo ano, subindo dos 
atuais 25,85 euros para 27,80 euros no caso dos 
veículos ligeiros e de 13,02 euros para 14 euros 
nos motociclos, mais IVA.  Nos veículos pesados, a 
tarifa de inspeção sobe dos atuais 38,69 euros 
(sem IVA) para 41,60 euros a partir do dia 1 de 
janeiro. 

Assim sendo, o ano que se aproxima vai voltar a 
ficar marcado pelo aumento generalizado de 
preços que os consumidores irão pagar pelos 
serviços que usam no dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 2023 CHEGA EM BREVE E TRAZ NOVOS AUMENTOS DE PREÇOS. SAIBA O QUE AUMENTA COM A 
CHEGADA DO NOVO ANO. CNN.2021. Disponível em https://cnnportugal.iol.pt/aumentos/novo-
ano/2023-chega-em-breve-e-traz-novos-aumentos-de-precos-saiba-o-que-aumenta-com-a-chegada-do-
novo-ano/20221227/63aaad880cf2254fb28a81ad. Consultado em: 27 de dezembro de 2021 
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