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  Espaço Sénior de Gondarém 
 A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira 
vai dinamizar na freguesia de Gondarém um espaço destinado aos seniores do con-
celho disponibilizando um conjunto de serviços onde se pretende evitar as situa-
ções de isolamento e solidão e contribuir para o equilíbrio físico e emocional da 
pessoa idosa. 
O horário de funcionamento do Espaço Sénior é de segunda a sexta-feira das 10h às 
17h30. 
 Este espaço tem como objetivos reduzir situações de isolamento e evitar, 
sempre que possível, que o envelhecimento, a doença, a deficiência ou outros moti-
vos privem o idoso, o doente ou a pessoa com deficiência de viver a sua vida quoti-
diana com qualidade, dignidade e segurança. Pretende-se ainda incentivar a inde-
pendência e a autonomia do utente, o convívio e a sua participação ativa nas ativi-
dades do Espaço e na vida da Comunidade. 
   

 

 

Este mês em destaque…. 
Pág. 1 - Espaço Sénior de Gondarém 
Pág. 2 - Roadshow «Empreender no Feminino» 
Pág. 3 - Ação de Sensibilização em Igualdade de Género dirigida a Homens 



Roadshow «Empreender no Feminino» 
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 O Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora da ADSL Cerveira tem o prazer de apresentar a sua mais re-
cente iniciativa, o Roadshow «Empreender no Feminino». 
 Trata-se de um conjunto de 4 Conferências sobre Empreendedorismo dirigida a mulheres que, através da criação 
de um negócio, podem criar o seu próprio trabalho. Vai se realizar uma sessão em cada um dos seguintes concelhos: Vila 
Nova de Cerveira, Caminha, Valença e Monção. 

 A primeira Conferência é já no próximo dia 14 de Fevereiro, Quinta-Feira,  no Auditório do Centro de Apoio 
às Empresas da Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira , a partir das 09:00.  

 

09:00 
09:30 

 

Receção e acreditação de participantes 

 

09:30  
09:45 

Sessão de Abertura 
 José Manuel Carpinteira | Pres.CM Vila Nova de Cerveira 

 

09:45  
10:45 

Empreendedorismo no Alto Minho 
 João Esteves | In.Cubo 
     “Empreendedorismo: Arte ou Disciplina?” 
 Tiago Martins | ADSL 
     Apoios à Formação em Empreendedorismo 
 (a designar) - “Caso de uma empreendedora de sucesso” 

 

10:45  
11:00 

 

Coffee Break 

 
11:00 
13:00 

Programas de Apoio à Empregabilidade e Empreendedorismo 
 Jorge Oliveira | Open Space  
     Apoios & Financiamento 
 Vítor Pinheiro | IEFP 
      Impulso jovem 
 Pedro Giestal | CEVAL 
     Apoio ao empreendedorismo no Alto Minho 

Iniciativa no âmbito do projeto 
“GÉNERO: Promover a Igualdade… 

Reduzir a Diferença!” 

Programa 
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Ação de Sensibilização em Igualdade de Género  

Terminou no passado dia 31 Janeiro o último grupo de partici-

pantes na Ação de Sensibilização em Igualdade de Género dirigida a Ho-

mens. 

Com o principal objetivo de sensibilizar públicos-alvo sobre as 

diferentes perspectivas de igualdade de género que se realizam nas di-

versas dimensões da vida humana, estas ações decorreram num ambien-

te bastante informal, com uma constante interação entre o dinamizador 

Tiago Martins e os participantes. Foi possível observar que a certa des-

confiança inicial deu lugar a uma maior abertura de “espírito” por parte 

destes, abrindo novas perspectivas de análise sobre a Igualdade de Opor-

tunidades entre homens e mulheres na região de Vila Nova de Cerveira e 

Concelhos adjacentes. 

Num total de 192 participantes, 128 Homens e 64 Mulheres, esta 

ação contou com o apoio do Serviço de Emprego de Valença (Centro de 

Emprego de Alto Minho), a quem a Associação expressa uma vez mais o 

seu agradecimento.  
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CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS  
ZONA INDUSTRIAL DE CERVEIRA—PÓLO II  
CAMPOS  
4920-013 - CAMPOS VNC  

T. 251795086  
F. 251795086  
E. ADSLCERVEIRA@GMAIL.COM  
W. www.adslcerveira.com  
F. www.facebook.com/adslcerveira 

 

Formação Modular 

Campos 

 No dia 28 de Janeiro de 2013, começou uma modular de “Prevenção e Primeiros Socorros - Geriatria” a decorrer na 

junta de Freguesia de Campos promovida pela Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira – no 

âmbito da tipologia 2.3 do Programa Operacional de Potencial Humano (POPH). Esta ação conta com um grupo de 20 for-

mandos e tem uma duração de 50 horas em horário pós-laboral. 

 As formações modulares são acumuláveis para a obtenção de uma ou mais qualificações constantes no Catálogo 

Nacional de Qualificações e permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados pela adaptação a 

diferentes modalidades de formação, públicos-alvo, metodologias, contextos formativos e formas de avaliação. 

 A formação modular desenvolve-se através da frequência de Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) de 

nível básico ou nível secundário. 

 

Cruz Vermelha de Valença 

  Desde o dia 4 de Fevereiro de 2013, a Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira está 

a promover junta da Cruz Vermelha de Valença o modular Saúde da Pessoa Idosa – Cuidados Básicos, com duração de 25 

horas, em horário laboral para 15 formandos no âmbito da tipologia 2.3, do Programa Operacional de Potencial Humano 

(POPH). 

Agenda 

A partir de 11/02 - Processo de Inscrição para o Espaço Sénior de Gondarém 
contactar a Junta de Freguesia de Gondarém ou a ADSL Cerveira  

14/02 - 1ª Conferência do Roadshow «Empreender no Feminino» 
Auditório do CAE da Zona Industrial de Cerveira 

14/02 - Formação Modular “Saúde da Pessoa Idosa – Cuidados Básicos” 
(entrar em contacto com a ADSL) 

28/02 - 2ª Conferência do Roadshow «Empreender no Feminino» 
Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Caminha 


