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Páscoa 2012 

Abril, o mês do arranque em “força” da  Primavera ! 

 

A Equipa ADSL Cerveira deseja a todos os leitores da nossa Newsletter uma páscoa feliz, cheia de momentos agradáveis e em família :)  

No âmbito do Projecto "GÉNERO: Promover a Igualdade... Reduzir a 

Diferença!", a ADSL Cerveira marcou presença em mais um dos Workshops 

"Igualdade de Género, Desenvolvimento Local e Rede ANIMAR" promovidos 

pela ANIMAR, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, e que 

ocorreu nos passados dias 27 e 28 de Março em Ponte de Lima, distrito de 

Viana do Castelo. Representada pelo coordenador Tiago Cunha Martins, a 

ADSL Cerveira teve a oportunidade de partilhar algumas acções  que o projecto 

de igualdade de género já realizou, assim como aquilo que está planeado avançar no âmbito do projecto inovador na região. 

O workshop de dois dias foi preenchido por sessões com diversos temas. Dentro das principais temáticas abordadas aquelas 

que mereceram especial enfoque foram a do Código de Contratação Pública (CCP), a Reforma da  Politica Agrícola Comum (PAC) e o 

Plano para a Igualdade nas Organizações de Desenvolvimento Local. 

 A participação da ADSL Cerveira neste workshop teve também como objectivo aproximar e estreitar relações com algumas 

entidades parceiras da Rede ANIMAR, de forma a serem pensadas potenciais formas de colaboração entre algumas das entidades. As-

sim, destacamos algumas das instituições presentes: Associação Juvenil de Deão (AJD), Associação de Desenvolvimento Local do Minho

-Lima (ADLML). 

A todos os participantes envolvidos o nosso agradecimento. 
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Workshop Igualdade de Género,  
Desenvolvimento Local e Rede ANIMAR 



Programa Vida-Emprego 

O Programa Vida Emprego tem por finalidade potenciar a reinserção social e profissional de indivíduos que apresentaram pro-

blemas ligados ao consumo de substância psicoactivas, constituindo-se como parte integrante e fundamental do processo de tratamen-

to e reinserção. Promove assim o desenvolvimento de acções nas vertentes da informação, orientação e formação profissional, bem 

como da integração sócio-profissional, através de um conjunto de medidas específicas. 

A Mediação Social é uma das acções que o Projecto “Cria-te” perspectiva iniciar durante os próximos meses. Para que tal possa 

ser possível, numa fase inicial foi necessário constituir a Bolsa Social de Empregadores do território da Linha do Minho. Assim sendo, 

foram efectuadas diversas reuniões/contactos com instituições/organizações dos Concelhos de Valença, Vila Nova de Cerveira e Cami-

nha para facultar informações sobre a medida do Programa Vida Emprego. 

 Neste sentido, e possuindo-se já utentes que preenchem os requisitos para reinserção mediante esta medida e graças abertu-

ra, colaboração e disponibilidade das organizações para os acolher, beneficiando desta forma de um leque de vantagens, pretende-se 

nesta fase dar início ao processo de candidaturas.  

 O Projecto “Cria-te” agradece a receptividade com que as instituições acolheram as informações e a disponibilidade apresen-

tada para procederem à reinserção mediante esta medida. Em particular, àquelas que aceitaram constituir a Bolsa Social de Emprega-

dores do território da Linha do Minho, designadamente, Intermarché, Cruz Vermelha e Barra Oculta – Serralharia de Alumínios em Va-

lença, Atelier Rui Cunha, PlastiCerveira e Lar Maria Luísa da Santa Casa da Misericórdia em Vila Nova de Cerveira, Restaurante Sporting 

Clube Caminhense em Caminha. 

 Assim se direccionam ainda para a tão importante responsabilização social das empresas! 
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 Com a chegada de Março chegou também a Primavera, tipica-

mente associada ao reflorescimento da flora e da fauna terrestres. Por-

tanto, é um período em que a natureza se torna mais bela, presentean-

do o ser humano com flores coloridas e perfumadas. A função deste flo-

rescimento é o início da época de reprodução de muitas espécies de 

árvores e plantas. Esta estação foi retratada e lembrada no “Espaço Jo-

vem” através de pinturas, desenhos e poemas alusivos a esta época do 

ano. 

Primavera  

 

Dia do Pai 

 Sendo a figura paterna muito importante para um filho, o dia do pai foi celebrado no 

“Espaço Jovem” através de trabalhos manuais, com vista à transmissão de uma mensagem de cari-

nho por parte das crianças para os seus progenitores. Muitas vezes o pai torna-se o grande herói e 

exemplo para o filho, por isso é fundamental o relacionamento saudável e a presença da figura pa-

terna. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://www.suapesquisa.com/pesquisa/flores.htm


Workshop Oportunidades do CNO 
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 Durante o presente mês foi dinamizado em parceria com o Centro Novas Oportunidades da Escola EB 2,3/S de Valença e o RSI 

deste mesmo concelho o Workshop “Oportunidades do CNO” com utentes que se encontram em acompanhamento psicossocial pelo 

Projecto “Cria-te” e pela equipa de rendimento social de inserção.  

 As características que mais se evidenciam neste grupo-alvo são o desemprego, baixa escolaridade e dificuldades ao nível da 

reinserção social. 

 Com o desenvolvimento desta acção objectivou-se: 

- Aumentar os conhecimentos e informações sobre os Centros Novas Oportunidades; 

- Consciencializar os utentes para a importância da aquisição de um grau habilitacional mais elevado; 

- Importância atribuída no mercado de trabalho ao grau de habilitações escolares; 

- Motivação para a inserção num curso de CNO ou em processo RVCC; 

- Reforço de competências pessoais e sociais, através da interacção social; 

- Capacitação para a reinserção no mercado de trabalho. 

 No total estiveram presentes 11 utentes que se encontram em acompanhamento pelas acções do Projecto “Cria-te” e 5 uten-

tes beneficiários de RSI. A sessão revelou-se positiva para os presentes que logo tomaram maior consciência das oportunidades dos 

CNO e procederam ao preenchimento da sua ficha de pré-inscrição caso surjam oportunidades ajustadas às suas realidades. 

 Neste mês de Março, a Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira promoveu mais duas acções 

de Formação Modulares “Ética e deontologias profissionais” e “Saúde e socorrismo”, com a colaboração da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Cerveira, o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira e os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira.  

 A Acção de Formação modular de “Ética e deontologia profissionais”, com uma carga horária de 25 horas está a ser frequen-

tada pelas funcionárias do Agrupamento de Escolas de V. N. Cerveira. Já a acção de formação de “Saúde e Socorrismo” também com 

uma carga horária de 25 horas, está a ser frequentada por funcionários do Município de V. N. Cerveira e funcionários de algumas em-

presas da Zona Industrial de Campos. Esta última decorre nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira. 

Formações modulares 

 Os formandos do Curso EFA de Acompanhante de crianças terminaram no passado dia 12 de Março a formação em sala, 

tendo assim dado início no dia 19 de Março à formação Prática em Contexto de Trabalho (estágio).  

 O estágio tem uma duração de 120 horas, com uma carga horária de 6 horas diárias. 

Neste sentido, os 15 formandos foram admitidos por várias entidades/instituições do con-

celho de Vila Nova de Cerveira e Valença, como o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cer-

veira, a Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, o Agrupamento de Escolas Mura-

lhas do Minho, Santa Casa da Misericórdia de Valença e o Centro de Lazer Os Traquinas. 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira aproveita para 

agradecer às entidades/instituições acolhedoras dos estagiários, pelo facto de colaborarem no 

processo formativo dos mesmos. 

Curso EFA - Formação Prática em Contexto de Trabalho 



Workshop Valorização Pessoal e Profissional - 2ª Edição 

Foi com o sentido de dever cumprido que a 14 de Março foi finalizado a 2 edição do “ Valorização Pessoal e Profissional - Igual-

dade na Empregabilidade”, actividade inserida no âmbito do Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora. 

No concelho de Valença do Minho as taxas de desemprego continuam a aumentar, notando-se um acréscimo ainda mais acen-

tuado nas faixas etárias mais avançadas e com especial incidência no público feminino. Este fenómeno foi identificado e acompanhado 

pela ADSL, culminando na realização da 2ª edição deste workshop exclusivo para mulheres desempregadas, inscritas no IEFP de Valen-

ça.  

Participaram no workshop cerca de 50 mulheres, divididas em 4 grupos de 12 pessoas, tendo um a duração total de 50 horas. 

Depois de uma 1ª edição em Vila Nova de Cerveira  foi prestado o apoio às mulheres que enfrentam um dos maiores desafios 

da atualidade, a procura de emprego, com a dinamização de sessões onde são transmitidos diversos conceitos inovadores e que pos-

sam constituir uma real mais-valia no processo de procura de emprego, como sendo o caso do Marketing Pessoal e do Networking, 

conceitos estes ainda muito pouco explorados na nossa região. 
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Co-financiado Apoios Organização 

Abril marca o início do lançamento da campanha de comunicação do projecto “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a 

Diferença!”, campanha que incidirá sobre diversos meios de comunicação social, entre os quais as rádios e jornais da região envolvente 

de Vila Nova de Cerveira, assim como uma forte presença no “mundo” Web, destacando a criação de conteúdos específicos a transmitir 

via site (www.adslcerveira.com)  e página do facebook da ADSL (www.facebook.com/adslcerveira).   

De maneira a manter o leitor da newsletter da ADSL o mais informado possível sobre a temática da Igualdade de Género e  

acompanhando a dinamização da Campanha junto dos diversos órgãos da comunicação social, estreamos este mês uma nova rubrica 

na newsletter. Denominada “Conquista a Igualdade”, esta rubrica vai partilhar informações, estatísticas, entrevistas, comentários, opi-

niões e outros dados relevantes sobre a matéria em causa., assim como dar conta das iniciativas realizadas no projecto “GÉNERO: Pro-

mover a Igualdade… Reduzir a Diferença!”. 

 

Conquista a Igualdade 

[Rubrica do Projeto “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!”] 

http://www.adslcerveira.com
http://www.facebook.com/adslcerveira


Agenda Abril 2012 
 

 

Campanha de Sensibilização para a promoção da igualdade de género 
A continuar em Abril 

Lançamento da campanha de comunicação social e materiais físicos para a promoção da igualdade de género, de forma a serem dadas oportunidades iguais a 
ambos os sexos, nos mais diversos contextos da vida, seja no trabalho, em casa ou na vida pública.  
 

25 de Abril 
A ADSL vai marcar o 37ª aniversário da “revolução dos Cravos” com a dinamização de diversas actividades , em especial o «Espaço Jovem». 
 

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 

www.facebook.com/adslcerveira  

“Equipa ADSL” - Carlos Torre 

 No seguimento da rubrica estreada na última edição da nossa newsletter, fica aqui o registo de uma pequena conversa com o 

mais recente colaborador da ADSL, Carlos Martins, Psicólogo de formação e a desempenhar as funções de técnico  superior do Projecto 

“Opções”. 

Nome: Carlos Torre 

 

Localidade: Vila Nova de Cerveira 

 

Habilitação Académica: Licenciatura em Psicologia 

 

Função: Técnico Superior do Projeto “Opções”  

 

1 - Qual foi o teu percurso académico/profissional até chegares à nossa Associação? 

Tirei o mestrado integrado em Psicologia da Justiça na Universidade do Minho em Braga. No entanto aquando do curso fui tendo vá-

rios part-times em várias áreas distintas, desde restauração e atendimento ao público. Tirei também o Certificado Aptidão Profissional 

(CAP) que me permitiu dar formação profissional.   

   

2 - Dentro da tua função, quais são as tuas principais responsabilidades e tarefas? 

Estou inserido no Projecto Opções que consiste maioritariamente na aplicação de treinos de competências sociais nas variadas faixas 

etárias, de acordo com os diferentes graus de ensino. Assim este treino de competências varia de acordo com as especificidades de ca-

da grau de ensino. Dinamizo também o Espaço Jovem no bairro da Mata-Velha. 

  

3 – Consideras que a tua actual função na nossa associação te vai abrir portas para o teu futuro profissional?  

Sim, até porque antes desta minha função na associação nunca tinha tido a oportunidade de aplicar algo que aprendi durante o meu 

curso académico. Portanto com o primeiro passo dado, penso que será mais fácil no futuro o aproveitamento das oportunidades que 

aparecerem. 

  

4 - Quais são as tuas grandes ambições para o futuro? 

Idealmente gostaria de trabalhar na área onde me especializei, se possível num estabelecimento prisional, uma vez que foi também 

onde realizei o estágio curricular (Estabelecimento Prisional de Custóias). Senão numa instituição de apoio social e/ou reabilitação. 
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