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Atualidade

A Associação Solidarieda-
de e Ação Social (ASAS) rece-
beu, na terça-feira, 29 de se-
tembro,  o Juiz Conselheiro 
do Supremo Tribunal de Jus-
tiça, Armando Leandro, Presi-
dente da Comissão Nacional 
de Crianças e Jovens. Cátia Veloso

A visita de Armando Leandro, 
conhecido pela vasta experiência 
nas causas das crianças e jovens 
em perigo, a Santo Tirso, surgiu 
do trabalho pioneiro que a asso-
ciação está a desenvolver em ma-
téria de processos de autonomi-
zação de jovens, nomeadamente 

“no Apartamento de Autonomia da 
Trofa, primeiro no País com Acor-
do de Cooperação celebrado com 
o Ministério da Solidariedade e da 
Segurança Social”. Na visita, a Câ-
mara de Santo Tirso esteve repre-
sentada pelo vereador da Coesão 
Social, José Pedro Machado.

sobre a Autonomia dos Jovens em Risco
Durante a tarde realizou-se o 

II Fórum sobre “Construção de 
Autonomias de Jovens”, no sa-
lão nobre da Escola Agrícola de 
Santo Tirso. Durante o fórum 
foi possível o diálogo entre os 
jovens e a equipa dos Aparta-
mentos de Autonomia, de várias 
instituições de todo o país.  Ar-
mando Leandro, esclareceu dú-
vidas e apontou “soluções no 
âmbito do trabalho de constru-
ção de processo de autonomiza-
ção de jovens”. O Fórum serviu 
também para debater e refletir 
sobre a nova Lei de Promoção e 
Proteção, agora em vigor, desde 
1 de outubro.

A ASAS aceitou o desafio de Ar-
mando Leandro, para que conti-
nue a “organizar e conduzir es-
tes fóruns, cujas reflexões po -
derão constituir a base de tra-
balho para a futura regulamen-
tação da nova lei”. Armando Leandro reconhece trabalho pioneiro da ASAS


