
Dois projectos competem
nas boas práticas de participação
DAS 1 7 CANDIDATURAS ao Prémio de Boas Práticas de Participação 2018, duas são do Município
de Guimarães que candidato o Projecto Consigo e o Projecto Tabu!

GUIMARÃES

Redacção

Projecto Tabu! nasceu do Orçamento Participativo de 2013 e conta com o apoio do Município de Guimarães

Há dois projectos do Município
de Guimarães entre as 17 candi-
daturas à edição de 20 1 8 do Pré-
mio de Boas Práticas de Partici-

pação. Trata-se do 'Projecto
Consigo' e do 'Projecto Tabu!'.

O Projecto Consigo tem como

principais objectivos contribuir

para a qualidade de vida das pes-
soas em situação de vulnerabili-

dade social e/ou dependência
permanente ou temporária, ga-
rantindo a sua inclusão e o aces-

so a recursos essenciais para as

suas necessidades de vida diária.
Até Dezembro de 2018, reali-

zaram-se 350 visitas a famílias

para um acompanhamento psi-
coeducativo e de proximidade,
foram emprestados 160 equipa-

mentos adaptativos e houve 35
famílias a beneficiarem de aten-
dimento e acompanhamento so-

cial, no âmbito do Projecto Con-

sigo.
O Projecto Tabu! nasceu do

Orçamento Participativo de

2013 e conta com o apoio do
Município de Guimarães, com o

objectivo de promover o comba-



te à violência de género através

das artes performativas, utilizan-
do as artes cénicas como instru-
mento de intervenção social e
assim chegar ao seu público.

No passado mês de Dezembro,
a Associação Jovidém recebeu
uma menção honrosa referente
ao projecto Tabu!, entre as insti-

tuições premiadas sobre Boas
Praticas no Associativismo Ju-
venil.

A 4 a edição do Prémio Boas
Práticas de Participação foi lan-

çada em Novembro de 2018 pela
Rede de Autarquias Participati-
vas.

Terminado o período de entre-

ga de candidaturas, foram sub-

metidas 17 práticas que serão

agora sujeitas a avaliação do jú-
ri.

O júri conta com a participação
permanente da Associação In
Loco, do Centro de Estudos So-
ciais da Universidade de Coim-
bra e do Observatório Interna-
cional da Democracia Participa-
tiva e, nesta edição, também do

Instituto de Ciências Sociais da

Universidade de Lisboa.
As cinco práticas melhor clas-

sificadas pela avaliação do júri
passarão à fase de votação públi-
ca.

No final, serão entregues dois

prémios, cabendo ao primeiro
classificado a nomeação de me-
lhor prática de democracia parti-
cipativa em Portugal e ao segun-
do uma menção honrosa.
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0 Projecto Tabu! nasceu

do Orçamento Participativo
de 201 3 e conta com o

apoio do Município de

Guimarães, com o objectivo
de promover o combate à

violência de género através

das artes performativas.


