
Período de execução:
• Outubro de 2019 até ao presente

Nº de sessões: 18
(até ao momento)

Beneficiários: 
• crianças e jovens residentes no EHS

Saibreiras, maioritariamente entre os
12 e os 18 anos

• Comunidade residente no EHS
Saibreiras

Implementador: 
• Associação Helpo

Parceiros: 
• Vallis Habita

• Associação Ermesinde Cidade 
Aberta

• Junta de Freguesia de Ermesinde

Financiadores:

• Vallis Habita
• Tintas CIN Caetano Ermesinde

• Maran - Mário & Dominguez, Lda.

Objetivo Geral:
• Prevenir e reduzir comportamentos de risco em crianças 

e jovens do EHS Saibreiras.

Objetivos Específicos:
• Trabalhar competências pessoais e competências sociais 

das crianças e jovens do EHS Saibreiras.
• Dar oportunidade de ressignificar as experiências 

(afirmação da identidade/pertença à comunidade).
• Promover o pensamento crítico em crianças e jovens.
• Experienciar situações, individualmente e em grupo, que 

tornem os jovens mais conscientes de que têm um 
papel ativo no seu espaço (“Bairro das Saibreiras”) e na 
sua vida.

• Possibilitar a prática de atividades artísticas.

Resultados Esperados

1. Recinto polidesportivo do EHS Saibreiras, recuperado e
transformado artisticamente pelo artista urbano “Guel do It”,
com base nas ideias promovidas e trabalhadas com os jovens
ao longo das sessões.
2. Jardins do EHS Saibreiras renovados.
3. Criação de um movimento associativo por parte das crianças
e jovens do bairro.

1 https://www.cm-valongo.pt/cmvalongo/uploads/document/file/404/56ebf288811a8.pdf

SAIBREIRAS: PINTAR O FUTURO
Os problemas descritos no Plano de Desenvolvimento Social1 (2016/2020) do Município de Valongo,
como o desemprego, os baixos níveis de escolaridade e de qualificação e a insuficiente resposta na
promoção de estilos de vida saudáveis, tendem a agravar-se nos Empreendimentos de Habitação Social
(EHS) do Concelho. Os dados demonstram que no EHS Saibreiras, na freguesia de Ermesinde, verifica-
se a falta de espaços lúdico-desportivos condignos e de movimentos associativos entre a comunidade
residente. Particularmente, nos mais jovens, as dificuldades traduzem-se na Insuficiência Económica e na
Falta de oportunidades para ocupação dos tempos livres (desportivas/artísticas). Neste sentido, a
intervenção proposta pretende dar uma resposta efetiva para colmatar estas lacunas.


