PLANO DE ACTIVIDADES 2009

PROJECTOS APROVADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA OPERACIONAL
POTENCIAL HUMANO
Tipologia 2.2 - Cursos de Educação e Formação de Adultos
Curso de Técnicas de Informação e Animação Turística
Número de Formandos: 18
Duração: 2170 horas, incluindo estágio de 210 horas numa empresa / instituição

Local de Realização: Zona Industrial, Pólo II – Centro de Apoio às Empresas
Destinatários: adultos desempregados, com escolaridade ao nível do 9.º ano, e que pretendam obter
competências e qualificação ao nível do 12.ºano
Datas de realização: de 20/10/2008 a 15/03/2010 (formação em sala) e de 16/03/2010 a 05/05/2010

Tipologia 6.1 - Formação para a Inclusão
Curso de Gestão do Processo de Socialização (G.P.S.) - 2 acções
Número de Formandos: 32 (2 acções de 16)
Duração: 800 horas por formando

Local de Realização: Zona Industrial, Pólo II – Centro de Apoio às Empresas
Datas de realização:
1.ª Acção: de 06/10/2008 a 24/04/2009
2.ª Acção: de 17/11/2008 a 05/06/2009
Destinatários: indivíduos social e economicamente desfavorecidos do concelho de Vila Nova de
Cerveira, com pouca escolaridade e com limitações que os impedem de aceder em condições de
igualdade ao mercado de emprego e formação
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Calendarização das Acções

06-10-2008

20-10-2008

17-11-2008

17-04-2009

05-06-2009

15-03-2010

05-05-2010

Técn. Informação e
Animação Turística
Gestão do Processo de
Socialização

1ª Acção
2ª Acção

PROJECTOS APROVADOS NO ÂMBITO DO PROGRMA OPERACIONAL DE
RESPOSTAS INTEGRADAS
ÁREA GEOGRÁFICA ABRANGIDA PELO TERRITÓRIO:
O território em análise, designado por Linha do Minho, abrange a Escola Tecnológica, Artística e
Profissional do Vale do Minho, incluindo os pólos de Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora,
Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença; a Cooperativa de Ensino de Ancorensis; a Escola EB
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2,3/S de Caminha; a Escola EB 2,3/S de Vila Nova de Cerveira; a Escola EB 2,3 de Valença; o Bairro
Social da Mata Velha e as estações e apeadeiros da Linha do Minho entre os concelhos de Viana do
Castelo e Valença.
DURAÇÃO DOS PROJECTOS:
Os projectos seleccionados têm a duração de 24 meses.
PROJECTOS APROVADOS

PROJECTO OPÇÕES
Eixo da Prevenção
Foram identificados jovens alunos das escolas abrangidas pelo território em análise, com idades
compreendidas entre os 12 e os 18 anos, que apresentam comportamentos de risco,
nomeadamente consumo precoce de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas, insucesso e/ou risco de
abandono escolar, comportamentos desviantes, deficit de competências pessoais e sociais, rede
familiar vulnerável, nomeadamente histórias de consumo de substâncias psicoactivas. Foram
identificados cerca de 240 jovens nestas condições. Pretende-se a criação de um conjunto de
respostas de proximidade, multidisciplinares que preconizem intervenções no âmbito da prevenção
selectiva e/ou indicada de modo a promover competências pessoais e sociais, prevenir
comportamentos de risco, nomeadamente evitar, retardar e diminuir os consumos de substâncias
psicoactivas, o reforço dos factores de protecção e diminuição dos factores de risco associados.
Estas intervenções poderão ser desenvolvidas nos contextos escolares referenciados.
O projecto a desenvolver neste eixo de intervenção deverá garantir o cumprimento das orientações
do IDT, IP, articular com as outras estruturas da comunidade, no âmbito da saúde, da educação e de
apoio social e integrar um plano de avaliação de processo e resultados.
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PROJECTO “CRIA-TE”
Eixo da Reinserção
Foram identificados jovens residentes nos bairros sociais do território e frequentadores das
estações e apeadeiros da Linha do Minho entre os concelhos de Viana do Castelo e Valença, com
comportamentos de risco, nomeadamente consumos de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas,
sobretudo álcool e cannabinóides e drogas de síntese, com insucesso e abandono escolar, baixos
níveis de qualificação profissional, desemprego, fraca adesão aos serviços de saúde, educação e
formação. Este grupo-alvo apresenta dificuldades de relacionamento familiar e provém de famílias
com vulnerabilidade social, estão integrados na consulta de jovens do Centro de Respostas
Integradas de Viana do Castelo e compreende cerca de 50 jovens.
Assim, pretende-se o desenvolvimento de um projecto que promova actividades que permitam a
empregabilidade, sensibilize o tecido empresarial para a contratação de jovens em risco à procura de
emprego e/ou desempregados, promova a autonomia na procura activa de emprego, promova a
qualificação escolar e profissional, potencie a capacidade de trabalho, preparando-os para a
integração laboral e promova as competências familiares, diminuindo situações de ruptura familiar.
O projecto a desenvolver neste eixo de intervenção deverá garantir o cumprimento das orientações
do IDT, IP, articular com as outras estruturas da comunidade, no âmbito da saúde, da educação e de
apoio social tendencialmente abranger o maior número de indivíduos possível dentro do grupo
identificado e integrar um plano de avaliação de processo e resultados.
LIMITE MÁXIMO DE FINANCIAMENTO A ATRIBUIR, POR PROJECTO, EM CADA EIXO DE
INTERVENÇÃO:

a) Eixo da Prevenção:
Área Lacunar/Intervenção – 92.000,00€
c) Eixo da Reinserção:
Área Lacunar/Intervenção – 45.000,00€
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CALENDARIZAÇÃO DOS PROJECTOS
Data a definir com o Programa

ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES “OS RATINHOS DE REBOREDA”
Dando continuidade à parceria entre a Associação e a junta de freguesia de Reboreda, iniciada em
Setembro de 2007, o espaço de Actividades de Tempos Livres (ATL) “Os Ratinhos de Reboreda”,
irá, mais uma vez, ser dinamizado pela Associação. Este espaço, irá funcionar nas instalações
disponibilizadas pela Junta de Freguesia para esse efeito, junto da escola de Ensino Básico da
freguesia de Reboreda.

REMODELAÇÃO DO SITE www.adslcerveira.com
Após a construção da página da Associação, em 2007, e atendendo ao volume de projectos
aprovados no decorrer do ano de 2008, torna-se imperativo divulgar, mais e melhor, as actividades
desta Associação. A Internet, consubstancia-se, como um meio de divulgação por excelência, pelo
que deverá ser aposta da Associação, promover a sua imagem através de uma página mais apelativa e
dinâmica, reflectindo todo o conjunto de actividades dinamizadas pela associação.
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No âmbito do Plano de Actividades previsto para 2008, foram executadas todas as acções
apresentadas e votadas em reunião de Assembleia Geral, cuja acta anexamos,
nomeadamente:
PROJECTOS APROVADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA OPERACIONAL
POTENCIAL HUMANO
Tipologia 2.2 - Cursos de Educação e Formação de Adultos
Curso de Técnicas de Informação e Animação Turística
Número de Formandos: 18
Duração: 2170 horas, incluindo estágio de 210 horas numa empresa / instituição

Local de Realização: Zona Industrial, Pólo II – Centro de Apoio às Empresas
Destinatários: adultos desempregados, com escolaridade ao nível do 9.º ano, e que pretendam obter
competências e qualificação ao nível do 12.ºano

Tipologia 6.1 - Formação para a Inclusão
Curso de Gestão do Processo de Socialização (G.P.S.) - 2 acções
Número de Formandos: 32 (2 acções de 16)
Duração: 800 horas por formando

Local de Realização: Zona Industrial, Pólo II – Centro de Apoio às Empresas
Destinatários: indivíduos social e economicamente desfavorecidos do concelho de Vila Nova de
Cerveira, com pouca escolaridade e com limitações que os impedem de aceder em condições de
igualdade ao mercado de emprego e formação
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ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES “OS RATINHOS DE REBOREDA”
Dando continuidade à parceria entre a Associação e a junta de freguesia de Reboreda, iniciada em
Setembro de 2007, o espaço de Actividades de Tempos Livres (ATL) “Os Ratinhos de Reboreda”,
irá, mais uma vez, ser dinamizado pela Associação. Este espaço, irá funcionar nas instalações
disponibilizadas pela Junta de Freguesia para esse efeito, junto da escola de Ensino Básico da
freguesia de Reboreda.

REMODELAÇÃO DO SITE www.adslcerveira.com
Após a construção da página da Associação, em 2007, e atendendo ao volume de projectos
aprovados no decorrer do ano de 2008, torna-se imperativo divulgar, mais e melhor, as actividades
desta Associação. A Internet, consubstancia-se, como um meio de divulgação por excelência, pelo
que deverá ser aposta da Associação, promover a sua imagem através de uma página mais apelativa e
dinâmica, reflectindo todo o conjunto de actividades dinamizadas pela associação.
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