
Workshops “Competências Pessoais orientada para a Empregabilidade”  
O Projecto “Cria-te”, retomou em Novembro a acção centrada na Sensibili-

zação/Informação, dinamizando três workshops dirigidos a Jovens/Adultos 

inseridos em cursos EFA ou em processos RVCC no Centro Novas Oportunida-

des de Valença pertencente ao Agrupamento Vertical de Escolas Muralhas 

do Minho. 

 Os workshops tiveram como tema “Competências Pessoais orientadas para a Empregabilidade”, sendo esta uma temá-

tica de extrema importância para este grupo alvo, quer pelo facto de se encontrarem desempregados, bem como alguns deles apresen-

tarem problemas ligados ao consumo de substâncias psicoactivas lícitas ou ilícitas.  

Objectivo: Tem por finalidade promover nos Jovens/Adultos o desenvolvimento de uma série de competências que lhes permitam agir 

como pessoas mais autónomas e contribuir para o estabelecimento de relações interpessoais mais assertivas nos vários contextos em que 

estejam inseridos: Família, Escola, Emprego e Comunidade. 

Desta forma, e tendo também conhecimento do Projecto “Cria-te” podem numa fase posterior encontrar aqui um recurso para sinalização 

de casos ou acompanhamento por outras acções contempladas pelo Projecto.   
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“Em busca do tesouro das famílias” 
 

O Projecto “Opções” aplicou, em Outubro e Novembro, o Programa “Em Busca do Te-

souro das Famílias”, a cinco famílias de etnia cigana do concelho de Valença, famílias 

estas sinalizadas pela equipa técnica do Núcleo Local de Rendimento Social de Inser-

ção. O programa “Em Busca do Tesouro das Famílias” assume-se como um programa de 

treino de competências familiares, compreendendo intervenções paralelas com os pais e 

crianças e sessões familiares.  

Objectivos 

 Reduzir factores de risco familiares   

 Aumentar factores de protecção relacionados com o uso e abuso de substâncias e 

outras problemáticas.  

                      “Eu e os Outros” 
 

O Projecto “Opções”, no dia 2 de Novembro deu início do treino de competências pessoais e 

sociais “Eu e os Outros”, com a história “Amores e Desamores”, à turma PIEF do Colégio de 

Campos.  Através de um jogo interactivo, onde os alunos criam e decidem o percurso da história, 

são abordadas várias temáticas alusivas ao tema da sexualidade, associada ao consumo das 

substâncias Psicoactivas.  

Objectivos  

 Promover o conhecimento dos comportamentos que põem em risco a saúde; 

 Desenvolver competências de resolução de problemas, a capacidade de reconhecer e lidar 

com os sentimentos do próprio e dos outros e ainda de competências de comunicação e 

assertividade. 



Outras Actividades  

O quê? “Saúde e Socorris-

mo” 

Quando? 10 de Novembro  
O que aconteceu?  
Fim das duas acções de 

formação modular de Saúde 
e Socorrismo – no âmbito da 
tipologia 2.3 do Programa 
Operacional de Potencial 

Humano (POPH), promovidas 
pela nossa Associação em 
parceria com Open Space, a 

Câmara Municipal de Vila 
Nova de Cerveira e o Agru-
pamento de Escolas de Vila 
Nova de Cerveira 

 
O quê? “Intervenção nas 
Escolas do Vale do Âncora” 

Quando?  Novembro 
O que aconteceu? 
Estão a ser aplicados treinos 

de competências pessoais e 
sociais, a todas as turmas do 
Agrupamento num total de 
246 alunos 

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

 TEL: 251795086  
FAX: 251795086  
CORREIO ELECTRÓNICO: ADSLCERVEIRA@GMAIL.COM  
www.adslcerveira.com  
www.facebook.com/adslcerveira 

“É o tomar de consciência das nossas limitações que nos faz ir à procura de as ultrapassar, com o objectivo de ajudar aqueles que confiam em nós ” 

Agenda 
 
FESTA DE NATAL   
DIA 17 DE DEZEMBRO, SÁBADO,  
PELAS 15:00, NO ESPAÇO JOVEM, 

PARQUE SOCIAL DA MATA VELHA 
[LOIVO]. 
 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS ORIENTA-

DAS PARA A EMPREGABILIDADE”  
  [PROJECTO “CRIA-TE”] 

DINAMIZAÇÃO DE UM GRUPO DE 
TREINO DE COMPETÊNCIAS COM UTEN-

TES EM ACOMPANHAMENTO PSICOSSO-

CIAL PELO PROJECTO “CRIA-TE”. 

Já abriu o GAE da ADSL Cerveira que vai procurar apoiar as mulheres na me-

lhoria das suas perspectivas de empregabilidade. Inserido no Projecto 

“GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença”, projecto financiado 

pela Comissão para Cidadania e Igualdade de Género (CIG), no âmbito da 

medida 7.3  do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH), um dos 

Programas estratégicos do Quadro de Referência Estratégico Nacional QREN), 

suportado pelo Fundo Social Europeu (FSE) da União Europeia (EU),  tem como 

missão prestar o auxílio às mulheres que procurem criar o seu próprio emprego, 

assim como criar novos postos de trabalho. Pretende-se que o Gabinete oriente, 

apoie e acompanhe as mulheres em todo o processo de criação de negócio, desde a fase de desenvolvimento e “maturação” da ideia, 

até à concretização do Plano de Negócios. Irão ser fornecidos os conhecimentos e competências que estão na base do funcionamento de 

uma empresa, nas suas mais diversas vertentes, nomeadamente as vertentes económica, financeira, relacional e informacional.   

Objectivos 

 Apoiar o Empreendedorismo, o espírito Empresarial e o Auto-Emprego; 

 Promover o desenvolvimento de competências e know-how empreendedor; 

 Dinamizar a criação de empresas e novos postos de trabalho; 

 Contribuir para o desenvolvimento económico local e regional 

Vão ser também dinamizadas acções, em colaboração com o IEFP de Valença, junto das mulheres desempregada  que procurem melhorar 

as suas perspectivas profissionais e pessoais, promovendo algumas competências  técnicas.  Divididas em 4 sessões de 3 horas cada, estas 

acções visam prestar o auxílio às mulheres que neste momento enfrentam a difícil tarefa de encontrar uma oportunidade profissional. Inici-

almente irá ser feito uma ”Acção Piloto” em Janeiro de 2012, onde os temas a abordar serão: 

 Promoção de Empregabilidade - Onde procurar? Como procurar? Que Competências a adquirir? 

 Mercado de Trabalho - Ferramentas de auxílio à actividade profissional 

Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora (GAE) 

XIV Feira do Empreendedor 2011  

A ADSL marcou presença na XIV Feira do Empreendedor, realizada nos pas-

sados dias 17, 18 e 19 de Novembro, no Centro de congressos da Alfândega 

do Porto, estando subordinada ao tema "Inovação Portugal". 

Promovido pela Associação Nacional de Jovens Empresários  (ANJE) e com o 

apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o conceito da 

Feira passa por reunir num mesmo espaço físico todo um conjunto de produ-

tos/serviços de apoio a empreendedores, actividade empresarial e emprego. 

 

Representados por Tiago Cunha Martins,  estivemos 

presentes no stand da entidade parceira Open Spa-

ce, a quem agradecemos a disponibilidade, A apre-

sentação do Projecto “GÉNERO: Promover a Igualda-

de… Reduzir a Diferença” junto dos visitantes da Fei-

ra foi recebida com curiosidade, e pelo feedback re-

cebido foi encorajador perceber o apoio que as pessoas estão dispostas a 

dar às actividades que a ADSL está a dinamizar sobre o tema da Igualdade 

de Género, com o objectivo de esbater as diferenças existentes nos diversas 

contextos, sejam eles profissionais, pessoais ou sociais. 

www.facebook.com/GAE.ADSLCerveira 


