
GERARTE
Solidariedade Intergeracional

 O projeto GerArte trata-se de um projeto de Solidariedade Intergeracional, que se
centra na promoção da qualidade de vida de pessoas séniores, através da
dinamização de práticas lúdicas e recreativas. Desenvolve-se num modelo económico
reorganizado – economia circular – é intenção que os/as jovens voluntários/as
dinamizem sessões de confeção de produtos, a partir de desperdícios, com a
população sénior. A posteriori as receitas das vendas destes produtos, realizadas com
recurso on line mas também ao comércio local, serão revertidas na participação
gratuita, em atividades lúdico-pedagógicas, de crianças socioeconomicamente
carenciadas.  

 Enquadra-se no eixo 4 do +CO3SO, financiado e apoiado pelo Centro2020,
Portugal2020 e pela união Europeia- Fundo Social Europeu. 

Entidade beneficiária: Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola n.º 10 –
CASPAE 10 (NIF 508229812) 

Nº de candidatura: CENTRO-04-3321-FSE-001496 

Entidade Financiadora: Centro 2020

Fundo: Fundo Social Europeu.

O projeto GerArte, centrado na concretização de direitos sociais e igualdade de
oportunidades de acesso e sucesso para todos(as), assenta em três eixos de
intervenção: 
1. Solidariedade Intergeracional; 
2. Inclusão Social;
3. Ambiente. 

SÍNTESE

CASPAE: entidade coordenadora
deste projeto, tendo como
representante João Bigotte de
Almeida, que assume a gestão,
captação de voluntários e
identificação de idosos beneficiários
da intervenção. 

COORDENAÇÃO



Assume-se como um projeto de Economia circular, que “[…] procura
prolongar ao máximo o tempo de vida dos produtos com recurso a
práticas como a reciclagem, reutilização e reparação (Ellen Macarthur
Foundation, 2015, p.2). Partindo de desperdícios, mais especificamente
de tecidos, mas também de cereais (trigo e arroz) e ervas aromáticas
(alfazema), serão realizadas almofadas terapêuticas, pelos
séniores/participantes sob a orientação de jovens voluntários/as. As
almofadas serão colocadas à venda on line e em postos comerciais locais
e as suas receitas destinam-se unicamente a garantir participação gratuita
de crianças, provindas de contextos familiares socio-economicamente
carenciados em atividades do CASPAE. Refira-se que poder-se-ão
desenvolver outros ateliers considerados adequados, decorrentes do
fornecimento de matéria-prima proveniente de novos parceiros.

Serão privilegiadas estratégias de acompanhamento presencial regular,
tanto em centros dia, centros de saúde ou até mesmo em parceria com os
serviços já existentes no CASPAE, como por exemplo o serviço Cuida(r)-
te. Será garantida a participação igualitária de todos, isto é, no caso de
disporem de meios e acesso à internet poderão visualizar os vídeos
tutoriais e participar em sessões dinamizadas, tanto como poderão
acompanhar o processo de comercialização online. No caso de não ser
possível a aplicação desta metodologia, haverá contato regular
telefonicamente e ou visitas presenciais mais regulares para
acompanhamento do processo. 

À data de execução do projeto, serão realizadas formações para capacitar
os voluntários em várias vertentes. Serão atribuídas bolsas de
voluntariado (12h teóricas + 16h práticas) e, posteriormente, realizadas
ações de intervenção intergeracional entre os jovens e a população
sénior.

Prevê o estabelecimento de uma rede de parcerias, composta por
entidades públicas e do terceiro sector, mas também pessoas individuais,
essenciais na formação de voluntários, identificação e encaminhamento
de beneficiários/participantes, apoio na divulgação e sustentabilidade do
projeto

PROCURA PROLONGAR
AO MÁXIMO O TEMPO
DE VIDA DOS
PRODUTOS COM
RECURSO A PRÁTICAS
COMO A RECICLAGEM,
REUTILIZAÇÃO E
REPARAÇÃO 

GERARTE

(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015, P.2)



OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O1 - Minimizar os impactos do isolamento social nas
pessoas idosas, promovendo o seu envolvimento em
atividades que se centram na otimização dos seus
saberes-fazer;
O2 - Promover o voluntariado jovem e desenvolver
competências pessoais, sociais e formativas por via da
sua capacitação; 
O3 - Integrar o princípio de economia circular em todo   
 o projeto, promovendo-se um otimização de recursos e
combate ao desperdício; 
O4 - Promover o aumento da autoestima, da
autoconfiança e do bem-estar (físico e emocional) das
pessoas idosas; 
O5 - Envolver na iniciativa, entidades públicas e
privadas, apelando à sua responsabilidade social, quer
como fornecedores de matéria-prima, quer como
facilitadores no processo de comercialização dos
produtos; 
O6 - Promover a inclusão social e igualdade de
oportunidades de crianças e jovens, através da
participação em atividades lúdico-pedagógicas gratuitas
a crianças socioeconomicamente carenciadas.

Promover a solidariedade intergeracional através de práticas de voluntariado jovem,
envelhecimento ativo, inclusão social e de igualdade de oportunidades de crianças e
jovens. 
Fomentar a responsabilidade social de diferentes entidades (públicas e privadas), bem
como o pincípio de economia circular.


