Das conclusões da 10.ª Assembleia de Crianças:
Ouvir as crianças … lutar pelo fim da escravatura de crianças no mundo …

41.ª ASSEMBLEIA-GERAL
Braga, 28 de Março de 2015

Relatório de atividades e contas da CNASTI do ano 2014

Relatório de Atividades - 2014
INTRODUÇÃO | Nos termos da alínea g) do artigo 29.º dos Estatutos da CNASTI, a
Comissão Executiva – CE vem apresentar à Assembleia Geral, o Relatório das
Atividades e contas desenvolvidas no ano de 2014, com o objetivo de dar a
conhecer a sua ação e permitir seja sufragada pelos seus associados.
A CE em exercício procurou executar o Plano de Ação apresentado a 30 de
Novembro de 2014 na 38.ª Assembleia Geral da CNASTI.
De salientar, a execução da grande maioria dos objetivos propostos para 2014.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO 2014
ASSEMBLEIA GERAL | Realizaram-se duas reuniões da Assembleia Geral, a primeira
teve lugar na Biblioteca Municipal de V. N. de Famalicão a 28 de Março, para
aprovação do Relatório de Atividades e Contas de 2013.
A segunda teve lugar na Casa Museu do Infante no Porto, no dia 6 de Dezembro,
para aprovação do Plano de Ação e Orçamento para 2015.
CONSELHO FISCAL | O Conselho Fiscal reuniu duas vezes, para emitir parecer sobre
o Relatório de Contas do exercício de 2013 e sobre a proposta de orçamento para
2015.
COMISSÃO EXECUTIVA | Reuniu 11 vezes, sempre com o quórum necessário para a
tomada de decisões, conforme registo de ata, havendo pontualmente faltas
devidamente justificadas.
Durante este ano, foi mantendo contactos regulares com as instituições
associadas, e contou com a disponibilidade e colaboração especial do Prof. Manuel
Sarmento, que prestou à CNASTI formação e informação científica qualificada.

Participação da CNASTI em eventos e reuniões
COLIGAÇÃO PORTUGUESA DA CAMPANHA GLOBAL PELA EDUCAÇÃO Na Semana
de Ação Global pela Educação – que aconteceu no mês de Abril – apesar de existir
uma certa descoordenação nesta atividade a CNASTI participou em algumas
reuniões via SKYPE e demos os contributos solicitados.
REUNIÃO COM O DIRETOR DA ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho |
Realizou-se no dia 21 de Janeiro e, em representação da CNASTI, estiveram
presentes a presidente – Fátima Pinto – e o vice-presidente – Manuel Campos – da
CE e pela ACT esteve o diretor, que se fez acompanhar de dois inspetores.
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De salientar nesta reunião que, para a ACT o trabalho infantil não passa de uma
questão residual, que não chega a ser um verdadeiro problema, uma vez que não
têm encontrado criança nenhuma a trabalhar em situação ilegal, nem mesmo nas
artes e espetáculos. Assim, não encontraram motivo para manter o protocolo de
colaboração com a CNASTI, sugerindo no entanto que os informássemos dos casos
que encontrássemos.
REUNIÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA | No dia 17 de Fevereiro, onde
estiveram presentes a presidente e o vice-presidente da CE, tendo-se feito uma
breve apresentação da CNASTI, bem como, do trabalho que pretendíamos realizar
durante 2014.
Nesta reunião solicitamos colaboração para as atividades que pretendíamos
realizar em Braga e solicitamos ainda um espaço onde pudéssemos vir a instalar a
sede da CNASTI.
Foi uma reunião muito positiva, onde o presidente da CM de Braga mostrou
receptividade, tanto para colaborar com a CNASTI nos nossos eventos como para,
assim que possível, ceder um espaço para a sede da CNASTI.
REUNIÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE FAMALICÃO | Tendo sido solicitada uma
reunião com o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, por impossibilidade
de agenda deste, a presidente da CE e o secretário – Artur Silva – foram recebidos
no dia 5 de Março, pelo assessor da presidência Dr. Ademar Carvalho.
Na reunião, a CNASTI apresentou o seu projeto e solicitou parceria a esta
autarquia. Da Câmara Municipal houve total abertura para trabalhar com a
CNASTI, tendo mesmo sido sugerido que integrássemos a Rede Social do concelho.
Desta forma a sensibilização para os problemas do trabalho e da pobreza infantil
seria feita com maior eficácia.
Regista-se assim um balanço muito positivo desta reunião, dada a possibilidade de
imprimir uma dinâmica de colaboração com a autarquia e com os parceiros sociais
do concelho de Famalicão.
REUNIÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES |A CNASTI, à semelhança
do que já tinha acontecido com outras autarquias, solicitou uma reunião ao
presidente da Câmara Municipal de Guimarães.
O presidente desta autarquia encaminhou o nosso pedido para a vereadora da
educação, que se reuniu com a presidente e o secretário da CE, no dia 25 de
Novembro.
Na reunião abordaram-se os problemas relacionados com as crianças em contexto
escolar, designadamente no que respeita à pobreza infantil. Foi também solicitada
a colaboração da autarquia para a promoção de atividades em conjunto com os
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agrupamentos de escolas do concelho.
A vereadora foi especialmente permeável a esta colaboração e demonstrou
especial preocupação com os casos de violência doméstica e de violação de
menores. O balanço desta reunião é assim bastante positivo.
REUNIÃO COM A DEPUTADA DO PCP POR BRAGA | Participaram nesta reunião a
presidente, o vice-presidente e o tesoureiro – Avelino Pereira – da CE. A deputada
do PCP solicitou esta reunião no sentido de saber quais as preocupações da
CNASTI face à situação do trabalho infantil e o aumento da pobreza infantil em
Portugal.
PARCERIA COM A AMI | Aquando da atribuição do Premio Nobel da Paz a Kailash
Satyarthi – presidente da Marcha Global Contra o Trabalho Infantil, a AMI entrou
em contacto com a CNASTI, convidando-nos para uma parceria para a realização
de um seminário que pretendem realizar a 5 de Novembro de 2015, onde entre
outras questões, será refletida a questão do trabalho infantil, e onde pretendem
ter a presença do Kailash Satyarthi.
PARTICIPAÇÃO EM VIGILIA | A CNASTI esteve presente na vigília de 3 de
Dezembro, junto da Segurança Social em Braga.
Na sua breve comunicação, salientou o facto de que trabalhadores que seriam
despedidos eram quase todos das Comissões de Proteção de Menores da região
de Braga, o que significa que são as crianças desfavorecidas desta região que ficam
ainda mais desprotegidas.

Organização de Eventos
SEMINÁRIO | No dia 28 de Março, no Auditório da Biblioteca Municipal de Vila
Nova de Famalicão, com a presença de cerca de 25 pessoas, a CNASTI organizou
um seminário sobre o “Processo Educativo em Contexto de Pobreza”.
Tivemos como oradores a Dra. Cândida Pinto | Directora do Agrupamento de
Escolas D. Maria II, Dr.ª Ana Sofia Mendes | em representação da Escola
Profissional “Oficina” e Dr. Luís Machado | em representação da FECAPAF –
Federação Concelhia das Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão.
Contou ainda com uma intervenção do Dr. Leonel Rocha | Vereador da Educação e
Conhecimento e Empreendedorismo, da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão.
Esta atividade proporcionou uma boa reflexão sobre o assunto em discussão,
assim como permitiu ficar com contactos de diversos professores de
estabelecimentos de ensino onde a CNASTI não conhecia ninguém.
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JANTAR/REFLEXÃO | No dia 2 do mês de Maio, a CNASTI organizou um
Jantar/reflexão, com a presença de 21 pessoas, para comemorar o seu 20.º
aniversário, num plano mais interno.
De salientar as reflexões apresentadas de todos os intervenientes e de forma
especial a apresentada pelo Doutor Manuel Sarmento.
SEMINÁRIO | A 12 de Junho a CNASTI organizou o seminário sobre “O 25 de Abril e
as Crianças – Evolução/Desafios”, com a presença de cerca de 35 pessoas.
Esta iniciativa pretendeu assinalar os 40 anos do 25 de Abril, o 20.º aniversário
oficial da CNASTI e o Dia Mundial de Luta Contra o Trabalho Infantil.
Como oradores, contamos com a presença do Doutor Manuel Sarmento, do
Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho e a Dr.ª Cláudia Manata,
em representação do Instituto de Apoio à Criança.
10.ª ASSEMBLEIA DE CRIANÇAS | Com o tema “Pelos direitos das crianças | Contra
a escravatura infantil” realizou-se no dia 22 de Novembro, nas instalações da
associação juvenil “A Bogalha”, em Braga.
Nesta assembleia participaram cerca de 40 crianças, mobilizadas pela associação
“A Bogalha”, a Associação de Moradores das Lameiras e pela ACR – Acção Católica
Rural.
Para a sua dinamização, contou com a parceria da associação YUPI e ao final da
iniciativa contou com uma visita do vice-presidente da Câmara Municipal de Braga.
Esta assembleia foi promovida no âmbito da End Child Slavery Week, iniciativa da
Marcha Global Contra o Trabalhado Infantil em parceria com outras organizações
internacionais.
SEMINÁRIO | A 6 de Dezembro no Porto, com a presença de cerca de 20 pessoas,
organizou um seminário sobre o tema “Fim da escravidão infantil”.
Este contou com o testemunho da Andreia Ribeiro, em representação da ONG
“Filhos do Coração”, uma organização que trabalha com crianças vítimas de tráfico
e escravatura na Republica do Gana.
Esta ONG tem como ponto de partida, uma reportagem de fundo da Jornalista da
TVI, Alexandra Borges.
Este seminário também acontece no âmbito da End Child Slavery Week.
BOLETIM “PARA ALÉM DO POR DO SOL” | Este Boletim deixa de existir em suporte
em papel e passa a funcionar apenas em formato digital, através da página Web da
CNASTI.
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PÁGINA DA WEB | Esta plataforma informática foi remodelada, com a ajuda da
Escola Profissional “Oficina”, de Santo Tirso.
Permite uma maior interactividade dos cibernautas e permite com mais facilidade
inserir e remodelar conteúdos.
Desde a sua colocação on-line, em Junho de 2014, até ao fim de Dezembro, contou
com 1550 visitas.

CNASTI na comunicação social
A CNASTI conseguiu ter alguma visibilidade na comunicação social durante o ano
2014. O seminário de 12 de junho teve uma boa cobertura, quer pela rádio, quer
por jornais e permitiu que a CNASTI fosse convidada para o programa Bom Dia
Portugal, da RTP.
O facto de Kailash Satyarthi ter recebido o Prémio Nobel da Paz também permitiu
que a CNASTI e o seu trabalho voltasse a ser notícia e uma vez mais a RTP Norte
convidou a CNASTI, desta vez para o jornal das nove.

Novos associados
Durante o ano 2014, oficializaram-se mais dois associados colectivos: a Associação
Gerações: Educação, Solidariedade e Serviços e a associação juvenil YUPI – Youth
Union Of People With Initiative, ambas com sede em Vila Nova de Famalicão.
Registou-se ainda a adesão de mais um associado individual: José Manuel
Rodrigues da Silva.

CNASTI em contexto internacional
Foi com grande alegria que a CNASTI recebeu a notícia que Kailash Satyarthi foi o
vencedor do Prémio Nobel da Paz, pois isso significa o reconhecimento de um
longo combate na defesa das crianças vítimas de exploração.
Combate que está longe de estar terminado mas, desejamos profundamente que a
atribuição deste Prémio venha a dar mais visibilidade ao trabalho realizado por
alguém que decidiu pôr a sua vida ao serviço das crianças pobres e desfavorecidas
e assim, permitir que a sua ação seja ainda mais eficaz.
Não foi só o Kailash Satyarthi que venceu, venceram todas as crianças do mundo
inteiro, que foram ou estão a ser vítimas de exploração.
SEMANA CONTRA A ESCRAVATURA INFANTIL | A convite do presidente da Marcha
Global contra o Trabalho Infantil Kailash Satyarthi, a CNASTI aderiu à Campanha
contra a Escravatura Infantil, que decorreu na semana de 20 a 27 de Novembro.
Página 6

Relatório de atividades e contas da CNASTI do ano 2014

Menção e agradecimentos
A Comissão Executiva quer deixar registado um agradecimento a todos quantos
contribuíram para a execução dos objectivos da CNASTI neste ano, com destaque
para:
 A empresa Norfisconta – Contabilidade e Assessoria Fiscal, L.da, na pessoa
de Adelino Esteves Silva, também nosso associado, que tem vindo a tratar a
contabilidade da CNASTI, de forma graciosa;
 As Câmaras de Vila Nova de Famalicão, Braga e Porto
 A associação juvenil A Bogalha | Braga
 A associação juvenil YUPI – Youth Union Of People With Initiative | Vila
Nova de Famalicão
 O IAC – Instituto de Apoio à Criança | Lisboa
 A ONG “Filhos do Coração” | Lisboa
 A Escola de Formação Profissional Oficina | Santo Tirso

RELATÓRIO DE CONTAS – 2014
Ao longo do exercício do ano 2014, as despesas da CNASTI foram cuidadosamente
geridas com o menor impacto financeiro possível.
Assim, há a registar a entrada de 5.342,71 € e a saída de 5.210,69 €, o que dá saldo
positivo do exercício de 132,02 €.
Este saldo, acumulado ao saldo transitado de 2013 dá um saldo positivo total de
8.724,05 €, que é transitado para o período seguinte.
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