
 

Atividades que os membros do CLC de Bragança organizaram e/ou participaram 

Ano Atividade 

2016 Planeamento e organização do Workshop sobre Participação e Cidadania 

Data de realização: 11 de março 

Local: Instalações dos Stºs Mártires 

Objetivos:  

 - Debater a importância da participação e da cidadania na 

inclusão social dos grupos mais vulneráveis, bem como dar a 

conhecer práticas de promoção da participação e cidadania com 

públicos desfavorecidos; 

 - Incutir a prática da participação social e cívica nos participantes 

 - Estimular o sentido de responsabilidade, liderança, 

empreendedorismo e autonomia, para que possam, com as suas 

ideias, ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária. 

 - Alargar o CLC 

Destinatários: Pessoas em situação de vulnerabilidade e técnicos de 

intervenção social 

Parcerias estabelecidas: NLI, CLDS 3G, ASMAB, Serviços de Ação Social 

do Município de Bragança 

Nº de técnicos envolvidos na parceria para execução da atividade: 3 

(coordenadora do NLI, diretora da ASMAB, coordenadora do CLDS 3G) 

Nº de técnicos de intervenção social participantes no workshop:5 (NLI, 

RSI, Ação social do Município, CLDS3G, ASMAB) 

Nº de participantes da comunidade encaminhados pelos parceiros: 20 

Nº elementos do CLC participantes: 3 

Nº de elementos do CLC oradores: 1 

 

Encontro Regional de Conselhos de Cidadãos do Norte 

Data: 20 de junho 

Local: Porto 

Durante o período da manhã estiveram reunidos para recolha de 

contributos para a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Depois de 

almoço seguiu-se uma visita ao jardim e museu de Serralves. 

 

Atividade de comemoração do Dia Internacional para a erradicação da 

pobreza “ As pessoas não têm rótulos” 



 

Data: 17 de outubro 

Local: praça Cavaleiro Ferreira, em Bragança 

Objetivo: sensibilizar a sociedade para as causas e consequências da 

pobreza, influenciando na desconstrução de preconceitos e estereótipos 

relativamente aos pobres. Apelar à responsabilidade individual e coletiva 

de cada cidadão na luta contra a pobreza. 

A atividade consistiu em, cada elemento do CLC aparecer no palco com 

uma frase escrita numa cartolina, havendo frases que eram seguradas por 

2 elementos, em virtude de estarem escritas em 2 cartolinas. Durante a 

entrada e permanência no palco ouvia-se a música dos LACRE” Prozas 

Mordazes, música alusiva à mensagem que se pretendia passar.  

 

Preparação e participação no Fórum Nacional de Pessoas em situação de 

pobreza 

 

Participação em reuniões de Associados 

 

Participação no Encontro de Dirigentes 

 

Participação no ciclo de workshops direcionado para auxiliares de ação 

direta das instituições 

 

Participação numa das ações de formação desenvolvidas pelo Núcleo 

(Comportamentos e cuidados na doença de Alzheimer) 

 


