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ENQUADRAMENTO

Assumindo desde Abril de 2007 a orientação da Associação de Desenvolvimento de Vila
Nova de Cerveira, a nova direcção desta instituição, pretende revitalizar os serviços
enquadrados no objecto social dos estatutos da associação nomeadamente a
prestação de serviços de segurança e solidariedade social, podendo igualmente
desenvolver outras actividades de natureza educativa, formativa, recreativa, cultural ou
desportiva, que visem a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Para 2007 propõe um plano de trabalho concretizado em iniciativas de base que
passam pelo requerimento do estatuto de IPSS, pela implementação de projectos de
natureza social vocacionados para grupos de elevada vulnerabilidade social,
nomeadamente dinamização da “casinha da roupa”, criação de um projecto piloto
conducente à implementação da Comissão de protecção de Idosos no concelho de
Vila Nova de Cerveira, e manutenção do espaço ATL -

“Ratinhos de Reboreda”.

Pretende-se ainda, concorrer a apoios comunitários com o objectivo de ampliar a oferta
de serviços da instituição, e colocar, ainda no corrente ano, a página do web site online.
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CORPOS SOCIAIS TRIÉNIO 2007/2009
Após eleições efectuadas a 19 de Abril do corrente ano tomaram posse os seguintes
associados para cumprimento do mandato 2007/2009:
Nuno Gonçalo Lopes Pereira - Presidente da Assembleia-Geral ----------------------------------Carla Elisabete Costa Pereira - 1ª Secretária --------------------------------------------------------------Joaquim Domingos Martins Conde Gonçalves - 2º Secretário --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuela Maria Lourenço Ferreira - Presidente da Direcção ----------------------------------------Pedro André da Costa Araújo - Vice-Presidente ---------------------------------------------------------Ana Maria da Costa Araújo – Secretária -------------------------------------------------------------------Cristina Eduarda da Silva Nogueira – Tesoureira ---------------------------------------------------------Nuno Jorge Costa Correia - 1ª Vogal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cármen de La Salete Oliveira Araújo - Presidente do Conselho Fiscal --------------------------Carlos Manuel do Poço Pereira – Secretário --------------------------------------------------------------Maria Manuela Gonçalves Lourenço Ferreira – Suplente ---------------------------------------------
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APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira tem por
objectivos principais a prestação de serviços de segurança e solidariedade social, saúde
e cuidados continuados, igualdade de género, desenvolvimento local e economia
social e o seu âmbito de acção abrange o concelho de Vila Nova de Cerveira. Por
ordem de prioridade esta associação prossegue os seguintes objectivos:


apoio a crianças e jovens;



apoio à família;



apoio à integração social;



protecção dos cidadão na velhice e invalidez e em todas as situações de falta
ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho;



promoção e protecção de saúde, nomeadamente através da prestação de
cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação;



educação e formação profissional;



resolução dos problemas habitacionais das populações, podendo igualmente,
desenvolver outras actividades de natureza educativa, formativa, recreativa,
cultural, ambiental e desportiva, que visem a promoção do bem-estar e da
qualidade de vida dos cidadãos.
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Para

realização

dos

seus

objectivos,

a

instituição

propõe-se

criar

e

manter

prioritariamente as seguintes actividades:
 Valências de Segurança, Solidariedade e Acção Social nas áreas da 1ª e 2ª
Infância e Juventude, a ver:
Creche, Jardim-de-infância, Actividades de Tempos Livres (ATL) e Actividades de
Tempos Livres para Jovens (ATL Jovem);
Criação e/ou gestão de equipamentos na área de acção social.
 Educação Especial e Reabilitação de Deficientes, a ver:
Criação e/ou gestão de unidades que contemplem este público-alvo;
Centro de Actividades Ocupacionais
 Prevenção e Combate à Toxicodependência e Combate à Violência Doméstica,
a ver:
Atendimento e acompanhamento social de toxicodependentes;
Promoção de projectos que visem a prevenção de consumo de substâncias
psicoactivas e a atenuação da problemática da toxicodependência;
Centro de acolhimento temporário para vitimas de violência doméstica;
Projectos de combate ou atenuação da problemática da violência doméstica



Inserção e Reinserção Social e Apoio a Idosos, a ver:
Criação e/ou gestão de equipamentos na área social de apoio aos idosos;
Colaboração e dinamização de iniciativas/projectos que promovam actividades

ocupacionais/terapêuticas com idosos.
 Educação, Formação Profissional e Promoção do Emprego, a ver:
Acções de formação para activos empregados, no âmbito da qualificação,
reciclagem e actualização de conhecimentos;
Acções de formação para activos desempregados ou desempregados de longa
duração, no âmbito da qualificação profissional e certificação escolar;
Centro de Reconhecimento e Validação de Competências para Adultos;
Gabinete de promoção de emprego (em parceria com as entidades locais).
 Promoção dos Direitos e Igualdade de Oportunidades de Género, a ver:
Acções de sensibilização para a promoção da igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres;
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Projectos que promovam os direitos e a Igualdade de Género.
 Saúde e Cuidados Continuados, a ver:
Criação e/ou gestão de unidades de Cuidados Continuados;
Projectos

que

promovam

estilos

de

vida

saudáveis

e

comportamentos

preventivos.
 Cidadania e Desenvolvimento Local, a ver:
Projectos de voluntariado no âmbito do desenvolvimento local, aproveitando os
recursos endógenos, a participação da população e a colaboração das entidades
locais;
Concretização do princípio da cidadania activa através da sensibilização e
informação da comunidade acerca de direitos e deveres.



Investigação e Desenvolvimento de Estudos e Planeamento, a ver:
Consultoria, investigação, concepção, desenvolvimento, acompanhamento e

avaliação de projectos de desenvolvimento;



Cultura e recreio, a ver:
Apoio e divulgação da cultura, usos e costumes das gentes locais.

 Defesa e protecção do Património Natural e Construído e Meio Ambiente, a ver:
Promover a cidadania ecológica e cultural através de acções de promoção e
defesa do património natural e cultural do concelho;
Projectos de sensibilização sobre o ambiente e sobre o património local.



Desporto de Rendimento, Manutenção e de Recreação, a ver:
Criação de uma equipa multidisciplinar que promova a criação de novas

modalidades desportivas e que colabore com as entidades locais já existentes, no
sentido da divulgação e motivação para a para a prática activa do desporto nas
diferentes faixas etárias;



Economia Social, a ver:
Criação de Empresas de Inserção no sentido de qualificar, incluir e lançar activos

para o mercado de trabalho;
Dinamização da economia social local.
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ACTIVIDADES A DESENVOLVER 2007/2008
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Equiparação do estatuto da Associação a Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS)

Atendendo à necessidade cada vez mais premente de repostas na área social, e,
considerando que se verifica a existência no concelho de Vila Nova de Cerveira de
áreas/freguesias não abrangidas por instituições de apoio social, tornou-se inadiável a
apresentação de uma nova candidatura à Segurança Social com vista à obtenção
deste estatuto.
Pretende-se ainda que a nossa instituição se demarque das demais não apresentando
nenhum vínculo a instituições de cariz religioso. Constata-se que no concelho de Vila
Nova de Cerveira, as cinco instituições particulares de solidariedade social, apresentam
ligações directas a ordens eclesiásticas, pelo que, à direcção desta associação lhe
parece claro a pertinência de se edificar uma instituição livre de qualquer vínculo,
exceptuando o da prestação de serviços de segurança e solidariedade social.
Nesse sentido, e desde Abril do corrente ano, a Direcção da Associação têm adoptado
um conjunto de acções conducentes à obtenção do referido estatuto, nomeadamente:
- alteração da denominação de Associação de Desenvolvimento de Vila Nova de
Cerveira, junto do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, para Associação de
Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira (ADSL);
- Realização de nova escritura, para alterar os anteriores estatutos da associação em
conformidade com o modelo dos estatutos de IPSS propostos pela Segurança Social;
- Apresentação de novo pedido de equiparação a IPSS no Centro Distrital de Segurança
Social de Viana do Castelo.
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Dinamização da “Casinha da Roupa” no Bairro Social da Mata Velha na
freguesia de Loivo
Um dos objectivos que se centra nos princípios de segurança e solidariedade social é
colocar à disposição da população mais carênciada do concelho, valências de apoio à
pobreza e exclusão social.
A ADSL pretende dinamizar “a casinha da roupa” que visa a satisfação das necessidades
básicas de vestuário ao nível social, com vista a promover uma adequada inserção na
sociedade dos seus utilizadores.
A casinha da roupa pretende, através de doação de roupa usada em boas condições,
facultar gratuitamente a aquisição de vestuário, calçado, têxteis para o lar e acessórios
aos utentes que deles necessitem. Esta infra-estrutura é parceira do projecto, “Bolinhas
de Sabão” que é dinamizado por voluntários que fazem o tratamento de roupa
gratuitamente, visando a promoção da saúde individual dos utentes.
Como colaborar?
Pode fazer o seu contributo doando roupas usadas, mas ainda em bom estado, na sede
da A.D.L., Bº Social da Mata Velha, casa 71 em Loivo, às 2ªs feiras das 9.00 horas às 12.30
horas e das 14.00 horas às 17.30 horas.
Como funciona?
Quem usufrui deste espaço deverá residir no concelho (a comprovar com uma factura
da água).
Aos utentes da “Casinha da Roupa” apenas é permitido levar roupas uma vez por mês,
mediante apresentação do cartão da “Casinha da Roupa”, onde se encontra
mencionado o nome da utente e do cônjuge, o número de filhos e respectivas idades e
data da última entrega de roupas.
O funcionamento desta valência será assegurado por uma funcionária contratada pela
ADSL.
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Actividades de Tempos Livres “Os Ratinhos de Reboreda”
No inicio de Setembro de 2007, a ADSL em parceria com a junta de freguesia de
Reboreda vai dinamizar o espaço de Actividades de Tempos Livres (ATL) “Os Ratinhos de
Reboreda” a funcionar nas instalações da Junta de Freguesia de Reboreda na Rua da
Escola na freguesia de Reboreda.
Esta actividade surgiu da necessidade premente que os pais das crianças que
frequentam a escola de ensino básico de Reboreda manifestaram à Direcção da ADSL.
Sendo na sua maioria trabalhadores da Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira
possuem horários de trabalho que não conseguem conciliar com o horário de escola dos
seus filhos. Por conseguinte, solicitaram à ADSL a dinamização do ATL nos horários em
que a escola não responde às necessidades sentidas, nomeadamente, em período
escolar a funcionar das 17h30m às 19h00m, e nos períodos de férias (Setembro,
Dezembro, Abril e Julho) das 09h00m ao 12h00 e das 13h00m às 17h00m.
Pretende-se com este A.T.L. proporcionar às crianças experiências que contribuem para
o seu crescimento enquanto pessoas, satisfazendo as suas necessidades de ordem física,
afectiva, intelectual e social num clima de compreensão, respeito e actuação de cada
um.
O A.T.L. pretende ajudar no completo desenvolvimento da criança fomentando o
espírito de iniciativa, as capacidades critica e criativa, criando oportunidades de
realização pessoal e desenvolvendo o sentido de responsabilidade planificação e
organização.
Deste modo estão criadas todas as condições para a realização de actividades que
fomentem o aproveitamento dos recursos locais, dinamizando a ligação A.T.L./Família/
Comunidade.
Por outro lado o A.T.L. pretende igualmente dar aos pais a possibilidade de poderem
deixar os seus filhos entregues a alguém que com eles colabore na sua educação.
Objectivos do A.T.L. “ Os Ratinhos de Reboreda”
São objectivos fundamentais do A.T.L.:
a) Permitir

a cada criança, através da participação na vida em grupo, a

oportunidade da sua inserção na sociedade;
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b) Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada criança , por
forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito a
aceitação de cada um;
c) Favorecer a inter-relação família/escola/comunidade/estabelecimento, em
ordem a uma valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos
do meio.
Articulação do A.T.L. Com as famílias e a comunidade
O A.T.L. deve funcionar em articulação com as famílias, em ordem a assegurar-se uma
complementaridade educativa.
A concretização destes objectivos poderá ser conseguida, nomeadamente através de:
a) Reuniões periódicas de informação e formação;
b) Contactos individuais com as famílias, tendo em vista um conhecimento
actualizado de cada criança;
c) Colaboração com as famílias, incentivando a participação destas na rotina da
vida diária do A.T.L;
Tendo em vista o intercâmbio de acções que visem o desenvolvimento e a integração
das crianças, os centros de actividades de tempos livres deverão articular-se com as
comunidades onde se encontrem inseridas, tendo em vista:
a) A criação de laços de convivência com os vários grupos e estruturas existentes,
nomeadamente os estabelecimentos de ensino, empresas, autarquias;
b) A valorização dos recursos do meio, estimulando a sua utilização.
O A.T.L. “Os Ratinhos de Reboreda” será assegurado por uma funcionária contratada
pela ADSL.
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Criação da Comissão de Protecção de Idosos
Com o objectivo de melhorar a qualidade de vida dos idosos do nosso concelho e mais
especificamente, diminuir as situações de risco e/ou “abandono” de idosos, a adsl
pretende sensibilizar e articular com diversas entidades que intervém na área social do
concelho com o objectivo de criar uma Comissão de Protecção de Idosos.

Apoio a agregados familiares carenciados
Aproveitando os conhecimentos adquiridos ao longo de seis anos de trabalho “in loco”
pelos técnicos do Projecto Descobrir Dinamizar Cerveira, e considerando que a
Associação irá disponibilizar uma funcionária para desenvolver actividades de cariz
social, estabeleceu-se um protocolo entre as duas entidades que prevê essencialmente
a intervenção de ambos os intervenientes em agregados familiares carenciados e já
identificados e acompanhados pela equipa técnica do Projecto D.D.D.C..
Pretende-se assim, dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo PDDDC, que vê a
sua actuação limitada até Dezembro de 2007.
Em parceria com a Educadora Social do PDDDC a funcionária da ADSL irá efectuar
visitas domiciliárias com o objectivo de as apoiar nas áreas de gestão doméstica, vigiar
situações de risco, nomeadamente de crianças e idosos negligenciados, etc.

Construção do Web Site www.adslcerveira.com
Com a banalização das novas tecnologias de informação e comunicação torna-se
imperativo criar e lançar uma imagem renovada da ADSL como um todo, reestruturando
o logótipo corporativo da Associação e colocando à disposição de todos os
interessados um site da Associação, onde deverão poder aceder a informação sobre o
concelho actualizada e às actividades desenvolvidas pela ADSL.
É objectivo da Direcção da Associação ter a página disponível aos internautas até ao
final de Agosto de 2007. Refira-se que esta ideia se cimentou com a colaboração de
uma aluna da área de multimédia da ETAPVM de Vila Nova de Cerveira.
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Novos Desafios e Oportunidades para 2008

É objectivo desta associação criar sinergias capazes de ampliar e sustentar actividades e
desafios para o concelho de Vila Nova de Cerveira dilatando a sua área de actuação e
disponibilizando serviços a um grupo mais vasto de Cerveirenses.
Conciliar este objectivo com a sustentabilidade financeira actual da Associação irá
obrigatoriamente impor a esta direcção novos horizontes de trabalho, perspectivando
novas ferramentas disponíveis pelos serviços de Segurança e Solidariedade Social e o
Quadro de Referência Estratégica Nacional 200772013.
Nesse sentido prevemos apresentar candidaturas aos seguintes programas:
- Quadro de Referência Estratégica Nacional 200772013 (QREN), através do Programa
Operacional Potencial Humano, a Eixos que possibilitem o desenvolvimento regional e
abranjam o público-alvo económica e socialmente carenciado;
- Apoios sociais específicos disponibilizados pela Ministério da Solidariedade e Segurança
Social.
Atendendo ao facto da equipa de associados que integra a nova direcção e a um
conjunto de colaboradores naturais do concelho de Vila Nova de Cerveira e com um
conhecimento vasto sobre as reais necessidades da região e dos seus habitantes
pretendemos dinamizar actividades que respondam directamente a essas mesmas
necessidades, nomeadamente:
- Criação de uma Comissão de Protecção de Idosos (C.P.I). Num momento em que
todos os serviços visam com urgência a protecção das crianças, os idosos da nossa
região, por diversas condicionantes, encontram-se, muitas vezes negligenciados, e
carentes de apoio de retaguarda social, pelo que se torna improrrogável a criação de
um programa de apoio a idosos não institucionalizados e que careçam de um apoio
efectivo.
- Dinamização de Programas de Educação Parental.

Constatando a modificação

acentuada que a nossa sociedade atravessa, que se reflecte muitas vezes, na
interpretação difusa dos diferentes papéis sociais assumidos, revela-se urgente criar um
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serviço de orientação psico-social disponível para clarificar, orientar e definir a conduta
que cada um deve assumir dependendo dos papéis que assume na sociedade.
- Promoção de cursos nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s). Criação
de um espaço internet no Bairro Social da Mata Velha, que permita não só a utilização
por parte dos mais novos das novas tecnologias, mas também fomentar cursos na área
de informática na óptica do utilizador que abranjam uma população mais vasta da
Freguesia de Loivo, nomeadamente desempregados e idosos.
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ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
BAIRRO SOCIAL DA MATA VELHA, CASA N.º 71 LOIVO
4920-071 – VILA NOVA DE CERVEIRA
TELEFONE251795086
NIF 506702979
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