
2022 marcará o início da 4ª dé-

cada de vida da Cooperativa. Uma nova etapa, ocasião para a afirmação de uma filosofia, metodologia, 

missão e visão amplamente conhecidas e aceites pelos nossos diferentes públicos em todos os nossos ter-

ritórios de atuação.  RUMO. 

Após um ano de marco e celebração de um percurso indissociável da história de todos e todas que connos-

co se cruzaram, é com eles/as que continuaremos um caminho no qual procuraremos honrar e confirmar 

continuamente os aspetos identitários e diferenciadores da RUMO - uma Cooperativa de Solidariedade 

Social pioneira na concretização da Metodologia de Emprego Apoiado, uma referência nas àreas do Em-

prego, Formação e Empreendedorismo; Intervenção Territorial e Respostas Sociais.  

O futuro será construído passo a passo, com a mesma convicção de que cada projeto de vida que ajudamos 

a construir fará a diferença e que cada um dos nossos diferentes projetos que, diariamente, se articulam 

e complementam numa lógica integrada de trabalho e parceria, é um farol na vida dos seus destinatári-

os/as / utentes / formandos/as. 

O nosso esforço, compromisso e missão é com eles/as e para eles/as, nesta nova e em muitas mais déca-

das que hão-de vir!



O PROJETO UNIR COMUNIDADES, em atividade no âmbito do Programa dos BAIRROS 

SAUDÁVEIS, dinamizou, neste mês de janeiro, algumas ações de sensibilização dirigidas a 

alunos/as do 1º Ciclo do Ensino Básico, na freguesia de Santo António da Charneca.

Na vertente AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, foram desenvolvidas iniciativas sobre a temática 

da COVID 19 e outras doenças de notificação obrigatória, com dinamização de uma equipa 

de enfermagem do ACES Arco Ribeirinho, no Agrupamento de Escolas de Santo António (Ci-

dade Sol, Barreiro), concretizando, no total, três ações de sensibilização.

Estas ações foram articuladas no terreno numa profícua parceria que envolveu a RUMO, o 

ACES Arco Ribeirinho, o Agrupamento de Escolas de Santo António e o ESCOLHAS PRO-

GRAM@RTE.

EIXOS: #saude #social



A Violência Doméstica e de Género” foi o tema abordado  na 

reunião online do Rotary Club (Barreiro), realizada neste mês de 

janeiro, no decorrer da qual o Coordenador Técnico do Centro de 

Atendimento à Vítima da Violência Doméstica do Barreiro e Moita - 

CAV BM, Telmo Torrinha, divulgou que no concelho do Barreiro estão a aumentar o número de casos de 

violência doméstica.

TTelmo Torrinha salientou que, no ano de 2019, no concelho da Moita, existiam quase o dobro de casos 

de violência doméstica em comparação com o concelho do Barreiro. Nesse ano, nos registos no CAV 

BM: 58 casos registavam-se no Barreiro (32%), enquanto 112 casos tinham lugar na Moita (62%), os 

restantes casos situavam-se nos concelhos limítrofes, num total de 179 casos.

Em 2020, o concelho do Barreiro registou um total de 62 casos (39%) enquanto que no concelho da 

Moita foram registados 75 casos (48%), num total de 156 casos de violência doméstica.

NNo ano 2021, a situação inverteu-se, tendo sido registados 94 casos de violência doméstica (51%) no 

concelho do Barreiro, 70 casos no concelho da Moita (38%), sendo os restantes registados nos outros 

concelhos num total de 183 casos.

Telmo Torrinha, sublinhou ser necessário promover ações de sensibilização e formação sobre a temáti-

ca da violência doméstica junto dos/as profissionais das áreas da Educação e da Saúde, tal como tem 

vindo a acontecer junto dos/as profissionais nas áreas da Segurança e Magistrados.

Na sua opinião, a formação direcionada aos/às profissionais destas últimas áreas tem sido muito im-

portante para aumentar a sinalização de casos e o apoio às vítimas.

Os membros do Rotary Club (Barreiro) com atividade profissional na área da Saúde, reconheceram a 

existência de lacunas e consideraram positiva a continuação da dinamização de ações de sensibili-

zação e formação, razão pela qual existem casos referenciados no Hospital e nos Centros de Saúde.

Na sua intervenção, Telmo Torrinha reiterou que o CAV BM (RUMO) funciona com base num protocolo 

com os municípios do Barreiro e Moita, sendo a estrutura parte integrante da Rede Nacional de Atendi-

mento de Apoio à vítima de Violência Doméstica. Este Centro dá apoios a vítimas ao nível psicológico, 

social, informação e apoio jurídico.

Das mais de 500 vítimas atendidas nos anos 2019, 2020 e 2021, em situações de emergência, cerca 

de 50 casos foram encaminhados para estruturas de acolhimento.

Destacamos, ainda, que em Portugal no ano 2020, foram registadas 32 mortes, vítimas de violência 

doméstica, e, no ano 2021, 23.

Em caso de emergência nos concelhos do Barreiro e Moita, ligue – 910 313 180 ou 21 206 49 20.



O ‘Meio No Meio’ é um projeto com promoção da Artemrede selecionado no âmbito da 3ª 

edição do Programa Partis da Fundação Calouste Gulbenkian. Desenhado para um período 

de 3 anos (2019 - 2021), o Projeto visou a inclusão social através de práticas artísticas 

tendo contado com a direção artística do coreógrafo Victor Hugo Pontes e com a parceria 

da Nome Próprio, da Presidente da RUMO, Rute Pires (acompanhamento social), do Rui 

Telmo Gomes do CIES-IUL| Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto 

Universitário de Lisboa (estudo de impacto) e de 4 municípios associados da Artemrede: 

Almada, BarreiAlmada, Barreiro, Moita e Lisboa.

O Meio No Meio pretendeu, assim, promover a capacitação, a criação de oportunidades de 

aprendizagem e a cidadania ativa de jovens entre os 16 e os 25 anos e adultos com mais 

de 45 anos que se encontram em diferentes situações de vulnerabilidade social, oriundos 

de quatro meios distintos: o bairro do 2º Torrão da Trafaria (Almada), o Barreiro Antigo, o 

Vale da Amoreira (Moita) e Marvila (Lisboa).

Na primeira fase do projeto (2019-2020), dois grupos intergeracionais participaram em 

núcleos de formação orientados por Victor Hugo Pontes (Dança) e quatro artistas locais. 

Esses artistas-formadores foram a Catarina Pé-Curto e a Joana Sabala (artes plásticas, 

Almada), a Carina Silva (teatro, Barreiro), o Mário Ventura (cinema, Moita), o Nuno Varela 

(música Hip-Hop, Lisboa) e o próprio Victor Hugo Pontes (dança – disciplina agregadora 

de todo o projeto).






