Rede Local

No concelho de Matosinhos
foi criada a Rede Local de Apoio
a Jovens à Saída das Casas de Acolhimento
Essa Rede é composta por um grupo de entidades
que querem estar próximas de ti:
•C
 âmara Municipal de Matosinhos
•C
 entro de Emprego de Matosinhos
•M
 atosinhosHabit
•U
 nidade Local de Saúde
•C
 entro Distrital do Porto do Instituto de Segurança Social, IP

É ainda apoiada pelas seguintes instituições:
•T
 ribunal de Família e Menores de Matosinhos
•C
 ruz Vermelha Portuguesa
•C
 omissão de Proteção de Crianças e Jovens

Em que é que estas entidades te podem ajudar?
Podem ajudar-te a:
• Olhares o teu futuro com realismo e otimismo.
•E
 xplorares diferentes possibilidades em termos de formação.
•A
 brir-te diferentes perspetivas de inserção no mercado de trabalho.
•O
 rientar-te na procura de emprego.
•T
 eres mais informação sobre as medidas de apoio à habitação.
•T
 rabalhares a gestão do teu orçamento.
• Desenvolveres ainda mais competências.
•G
 arantir-te o acesso à informação necessária a uma boa saúde.
• Integrares atividades desportivas, culturais, recreativas ou outras do teu gosto.
•C
 onheceres melhor os recursos do concelho.
•S
 entires calma e segurança perante tantos desafios!

SUPPORTS - Projeto de
apoio a adolescentes na
fase de saída de instituições de acolhimento e
na preparação da passagem para a idade adulta.
O projeto SUPPORTS é cofinanciado pela Comissão Europeia (Direção Geral de Justiça e Consumidores) através do Programa Direitos, Igualdade e Cidadania e decorre entre 2019 e 2021. É um
projeto de âmbito transnacional envolvendo, para
além do CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social, a Pulse Foundation da Bulgária
e a Defence for Children International – Itália. Um
dos objetivos do projeto é o de promover a participação dos/as jovens na vida das Casas de Acolhimento e nas decisões que lhes dizem respeito,
nomeadamente na elaboração dos seus projetos
de vida. Este folheto foi produzido a partir dos
contributos dos/as jovens que participaram diretamente nas atividades no projeto e, em particular, dos elementos que constituem o Conselho
Consultivo Jovem.
Co-funded by the European Union.
O conteúdo desta publicação representa apenas
as opiniões do autor e é da sua exclusiva responsabilidade. A Comissão Europeia não aceita
nenhuma responsabilidade pela utilização que
possa ser feita das informações que ela contém.

Câmara Municipal
de Matosinhos

 entro de Emprego
C
de Matosinhos

Av. Dom Afonso Henriques
4454-510 Matosinhos
229 390 900
mail@cm-matosinhos.pt

R. de António Carneiro, 97
4450-047 Matosinhos
229 398 350
ce.matosinhos@iefp.pt

MatosinhosHabit

Casa da Juventude
| CMM

R. de Alfredo Cunha, 99 - 1º
4450-023 Matosinhos
229 399 990
geral@matosinhoshabit.pt

Av. D. Afonso Henriques, 487
4450-014 Matosinhos
229 398 090
juventudematosinhos@cm-matosinhos.pt

Casas de Acolhimento

Unidade Local de Saúde
R. de Alfredo Cunha, 365,
4450-021 Matosinhos
220 914 600
usp@ulsm.min-saude.pt

Lar da Nossa Senhora
da Conceição
Av. D. Afonso Henriques
Adro da Igreja
4450-014 Matosinhos
963 531 622
larnsconceicao@scmbjm.pt

Obra do Padre Grilo

Centro Distrital do
Porto do Instituto
de Segurança Social, IP
Av. Serpa Pinto, 728 - 1º
4450-279 Matosinhos
300 502 502
DGSS@seg-social.pt

R. Doutor Filipe Coelho, 136
4450-126 Matosinhos
229 3822 468
obradopadregriloet@gmail.pt

Lar da Santa Cruz
Rua Roberto Ivens, 446
4450-248 Matosinhos
229 382 478
larsantacruzipss@gmail.com

