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Assunto:Projecto de desenvolvimento sócio-comunitário SOLlS
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Ex.mo Sr.PresidentedaAssembleiada República
~--~

o projectode desenvolvimentosocio-comunitárioSOLlS,promovido pela Câmara Municipal

de Oliveira de Azeméis e executado pela Associação Dianova Portugal, tem o seu fim

anunciado para 31 de Agosto próximo.

Este projecto foi criado no âmbito do Programa para a Inclusão e Desenvolvimento

PROGRIDE em 2005 e durante 6 anos beneficiou mais de 3600 pessoas (crianças, jovens,

adultos e idosos) através de 12 actividades desenvolvidas, desde a formação, a realojamento,

apoio domiciliário, reabilitação habitacional, atendimento jurídico-social na área da família,

desenvolvimento de actividades sócio-culturais e recreativas, cursos de formação de jovens

para complemento do 9.° ano, ao Centro de Alojamento Temporário Casa Azul para pessoas

em situação de carência ou emergência social (vítimas de violência doméstica, sem abrigo,

desalojados, etc.)

Este projecto teve a duração de 60 meses, num total de investimento de 1milhão e180 mil

Euros e todas as entidades envolvidas, parceiros e beneficiários, fazem um balanço

francamente positivo do projecto e reconhecem que teve uma enorme repercussão na '(ida das

pessoas mais carenciadas do Município de Oliveira de Azeméis, porquanto:

- combateu fenómenos de grave exclusão social

- criou estruturas de resposta a situações de emergência social

- promoveu competências e condições de reintegração social, familiar e profissional de pessoas

em situação de carência

- promoveu o desenvolvimento social

- facilitou o acesso a serviços na área da família, violência familiar e gestão de conflitos
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- suprimiu o isolamento social e familiar de idosos e melhorou as suas condições de vida

- desenvolveu competências pessoais, socioprofissionais e cívicas

o fim deste projecto põe em causa:

- todas as actividades em curso

- o benefício de centenas de pessoas

- o alojamento de 12 pessoas que se encontram no CAT Casa Azul, vítimas de violência

doméstica e exclusão social

. - 7 postos de trabalho

No ano Europeu do combate à pobreza e exclusão social e num ano particularmente difícil a

nível socioeconómico, com um aumento das situações de pobreza e desemprego, encerrar um

projecto que visa precisamente dar resposta a estas situações, é um contra-senso de uma

extrema gravidade e denota uma profunda insensibilidade social.

Nesta conformidade, os deputados do PSD eleitos pelo Distrito de Aveiro, vêm por

intermédio de V. Exa.,

REQUERER à Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social que promova de imediato a

realização de uma reunião entre o Instituto da Segurança Social, a entidade executora do

projecto - DIANOVA e a entidade promotora - Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, para

celebração de um acordo atípico com vista a evitar o encerramento do projecto no próximo dia

31 de Agosto e a possibilitar a sua continuidade, a bem da justiça social.

Paláciode SãoBento,30de Julhode 2010.
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