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2019, Ano Nacional da Colaboração  

O Ano de 2019 é o ano nacional da colaboração. Numa área como a área social em que trabalhamos, não podíamos deixar 

de enaltecer este tipo de iniciativas. Várias entidades públicas, sociais entre outras têm-se juntado a participar neste fórum. 

Esta iniciativa é promovida pelo Fórum para a Governação Integrada (GovInt) - rede colaborativa informal de instituições 

públicas e privadas que estuda, reflecte e age sobre problemas complexos, promovendo modelos de governação integrada, 

dirigindo-se a todos os cidadãos e todas as organizações. 

Esta iniciativa de âmbito nacional pretende ao longo de 2019 inspirar e mobilizar a sociedade portuguesa para a relevância 

de uma estratégia de colaboração onde o conceito “Colaborar faz toda a diferença” é disseminado e promovido como forma 

de contribuir para uma mudança cultural e organizacional que urge na nossa Sociedade. 

As entidades que se juntam a esta iniciativa podem contribuir com a sua participação através de várias atividades tais como: 

a promoção e realização de eventos, a promoção de boas práticas, iniciativas que enalteçam a colaboração, que envolvam 

uma dinâmica colaborativa, que promovam a capacitação para a colaboração, que se constituam como práticas promissoras 

de colaboração, que desenvolvam iniciativas em colaboração interorganizacional e que desenvolvam projectos em co-

construção, cultivando a co-responsabilidade, a apropriação de actividades propostas pelos diferentes parceiros que promo-

vam uma participação efectiva dos parceiros e das partes interessadas; As propostas apresentadas pelos participantes são 

integradas num Programa Nacional. 

 

Caso pretendam aprofundar mais este tema, poderão fazê-lo no seguinte endereço: http://colaborar.pt/como-participar  

 

Diana Correia, Directora Técnica da Estrutura Residencial para Idosos 
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Para comemorações do Dia da Mulher na nossa Estrutura Residenci-

al nada melhor que colocar os homens na cozinha a fazer bolos e 

bolachinhas para as nossas senhoras.  Sempre com um intuito de 

estimulação  das suas capacidades lá foram os homens da nossa ERPI 

meter as mãos literalmente na massa. E no final ainda tiveram de 

distribuir pelas nossas mulheres a prendinha  que prepararam.  

Temos uns chefes de Pastelaria de primeira  na nossa ERPI! 

No passado mês de Abril os nossos clientes tiveram mais um passeio repleto de cultura e de conhecimento. Desta vez o local foi o  muito 

conhecido, Aquário Vasco da Gama, que é um dos mais antigos do mundo. O projecto do Aquário Vasco da Gama foi concebido no con-

texto das comemorações do "IV centenário da partida de Vasco da Gama, para a descoberta do Caminho Marítimo para a Índia", com o 

apoio de Carlos I de Portugal, pioneiro da Oceanografia  no nosso país. 
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Os utentes do equipa-

mento Geração, Crian-

ças e Idosos  e colabora-

dores decidiram-se jun-

tar à Campanha do Laço 

Azul. Esta é uma campanha de Prevenção contra maus-tratos na 

infância, cujo mês internacional se assinalou em Abril. 

Com o início da prima-

vera nada melhor que 

um passeio pela bonita 

zona de Belém. E como 

belém tem além de 

belos jardins, muita da 

história do nosso país e 

quem lutou para que ele fosse o país que é hoje, nada melhor 

que uma foto de grupo em frente ao Monumento dos Comba-

tentes do Ultramar. Inaugurado a 15 de Janeiro de 1994, foi cria-

do para homenagear os militares mortos durante a Guerra Colo-

nial (1961-1974).  
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Neste mês de Maio, a Polícia de Segurança Pública veio visitar o equipamento Geração . Foi uma oportunidade para os nosso clientes 

pequenos e graúdos aprenderem sobre as actividades da PSP e ainda os seus equipamentos.  

M. Jesus Santos 

   Dia 07/04 

53| Abril/Maio2019 

Aniversários 

“Gosto muito de cá estar. Todos me tratam muito bem. As 
meninas são todas muito queridas e simpáticas. Faço ma-

lhas e contas, também fazemos ginástica e bolos. Gosto 
muito de cá estar.”   

 

 

Natividade Amado,  

Cliente da Unidade de Neuro estimulação 

Testemunho 

Eufrásia Lóios 

   Dia 30/04 
Fernando Ascensão 

   Dia 26/05 

M. Helena Carvalho 

   Dia 14/04 
Francisco Costa 

   Dia 15/04 

Armando Martins   
Dia 10/05 

M. Helena Silva 

   Dia 16/04 

M. Adelina Correia 

   Dia 01/04 

A expressão plástica no  Geração é uma actividade que nunca falta. 

Promover capacidades criativas, motoras e cognitivas e a isto ainda 

juntar uma diversão são os objectivos.  
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