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- A área geográfica da plataforma Supra –Concelhia Dão Lafões é composta por sub-regiões
com características muito diferenciadas
- Existem zonas desenvolvidas com forte densidade populacional, com boa ou razoável rede
de serviços e equipamentos sociais, educacionais de saúde e culturais.
- Por outro lado encontramos zonas de cariz marcadamente rural, com baixa densidade
populacional, com uma população envelhecida e com escassez de infra-estruturas.
- Em ambos os cenários encontramos vários factores potenciadores da pobreza e exclusão
social

- Desemprego
 - baixas qualificações escolares e profissionais
 - toxicodependências ( alcoolismo e substâncias psico-activas)
 - desertificação das zonas rurais

- isolamento, envelhecimento
 - fraco empreendedorismo
Estas problemáticas abrangem principalmente
 Famílias socialmente desfavorecidas e desestruturadas
 Crianças e jovens em risco
 Minorias étnicas
 Imigrantes
 Idosos
 Famílias monoparentais
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Este projecto pretende sensibilizar, envolver e responsabilizar os diferentes actores sociais,
desde os indivíduos em situação de vulnerabilidade, as Instituições, as Entidades Públicas e
Privadas, empresas e população em geral para os complexos e multidimensionais fenómenos
da pobreza e exclusão social.
Pretende-se
- Mobilizar a sociedade para estas problemáticas, salientando que a pobreza e exclusão pode
atingir qualquer cidadão.
- Difundir a mensagem de que a pobreza e a exclusão social são prejudiciais ao
desenvolvimento socioeconómico e por sua vez à coesão social
- Apelar à participação dos indivíduos atingidos por estes fenómenos, reflectindo sobre o seu
percurso social.
- Estimular os indivíduos para serem agentes activos e participativos no seu próprio processo
de mudança (empowerment social)
- Criar nos diferentes actores sociais locais o sentimento de co-responsabilização numa causa
comum, promovendo uma sociedade mais justa e equalitária.
-Melhorar os canais de comunicação e mediação entre os indivíduos em situação de
vulnerabilidade e as Instituições, Entidades Públicas e Empregadoras, de forma a promover a
igualdade de oportunidades.
- Reforçar a igualdade de direitos, de oportunidade e de género.
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Acções


Realização de workshops temáticos



Produção de um Filme “olhares sobre…”



Realização de um grande Seminário



Campanha “ A minha escola contra a pobreza e a exclusão social”
campanhas de informação e sensibilização
Concursos escolares sobre o tema

o

Produção de uma peça de teatro envolvendo crianças e jovens sobre a temática da
pobreza e exclusão social.

o

Elaboração de diversos documentos, panfletos, cartazes…
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Produtos e boas práticas do Projecto






Elaboração de um filme sobre a pobreza e exclusão social
Priorizar e envolver os indivíduos socialmente desfavorecidos como agentes
activos no processo de mudança
Mobilização do mundo estudantil
Envolvimento da sociedade civil e das associações, colectividades e autarquias
locais.
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