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A Câmara Municipal de Lagoa, em abril de 2019, apostou no projeto "A Avó Veio Trabalhar nos

Açores”.

Sendo o principal objetivo promover um envelhecimento feliz e ativo a todas as avós e mulheres

com + de 60 anos residentes no concelho, podendo, deste modo, partilhar os seus saberes e

conhecimentos.

Pretendendo, através dos ofícios tradicionais e do design, devolver ao público sénior a capacidade

de intervenção na sociedade.

Esta é uma iniciativa do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA), através da Vice-

Presidência do Governo, e da autarquia, desenvolvida e monitorizada por Susana António e Ângelo

Compota, cofundadores deste projeto em território nacional, através da Associação fermenta.

Foi criado um grupo de trabalho sénior dos centros de dia do concelho de Lagoa, que tiveram a

oportunidade de trabalhar em Cowork, funcionando como um laboratório criativo de produtos,

workshops, exposições, comercialização das peças produzidas e intercâmbios.





Este projeto começou, em Lisboa, há cerca de 5 anos, por iniciativa da designer, Susana

António, que em 2019, lançou o desafio nos Açores.

O projeto explora a dinâmica intergeracional, o design e o empoderamento

sénior, através do artesanato, que possui um grande potencial de escalar e diversificar a

sua oferta.

A Associação Fermenta acompanha o projeto nos Açores, uma semana

por mês, trabalhando com as idosas vários processos criativos, em parceria e em espírito

de rotatividade com os vários centros de dia do concelho de Lagoa. Os seniores, por sua

vez, levam novas aprendizagens para os respetivos centros, onde criam núcleos

produtivos, ao longo do restante mês.



A iniciativa usa o design e os louvores domésticos para empoderar e aumentar o poder de

intervenção comunitária das 19 participantes.

Neste projeto criam-se produtos customizados, desenvolvem-se coleções de homedecor e

dinamizam-se workshops, entre outras atividades.

Além disso, as avós envolvidas no projeto participam em festivais de música, de arte e de

cultura, dando a conhecer o seu trabalho à comunidade em geral



O Financiamento deste projeto resulta da parceria estabelecida entre o Centro

Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA) e a Câmara Municipal de Lagoa.

O projeto de 3 anos tem custos estimados para a autarquia:

- Ano de 2019: 15.200,00€

- Ano de 2020: 8000.00€

- Ano de 2021: 8000.00€

Para o CRAA:

- Apoio técnico

- Pagamento dos honorários

- Aquisição de material

Cabe, ainda, á autarquia a promoção e a dinamização de atividades e os respetivos

transportes das avós, bem como assegurar a deslocação e o alojamento dos

mentores do projeto e convidados.



RESULTADOS OBTIDOS:

 Adesão de um grupo de 19 avós, que permitiu garantir a manutenção da dignidade pessoal

e capacidade de participação social de cada uma e do grupo no seu todo;

 Em dezembro de 2019, este grupo efetuou o lançamento da sua primeira coleção de vários

artigos, e participação em feiras regionais e eventos culturais;



RESULTADOS OBTIDOS:

 Desempenhou um papel importante em termos psicológicos de cada avó;

 Contribuir para um envelhecimento bem-sucedido através da promoção de competências

de socialização, cooperação, criatividade, afetividade e motricidade fina;

 Revelou grande significado para o grupo, que aproveita cada momento para partilhar as

suas vivências e dificuldades;

TUDO …Corria tão bem quando, apareceu a Pandemia …



Foi necessário convencer o grupo de avós que a adaptação às mudanças era necessária.

Para o efeito, fomentou-se a proximidade do grupo, através das redes sociais e de contactos

regulares.

As deslocações físicas dos mentores do projeto foram adiadas, mas tem sido estabelecido um

contacto próximo com todo o grupo pelos meios digitais.

A autarquia e as entidades parceiras pretendem continuar com o projeto. Acreditamos que as

avós e as suas famílias, intrinsecamente envolvidas no projeto, sentem uma contínua

satisfação pessoal e social no desenvolvimento das atividades propostas.
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