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Maio… o mês de todas as mães 

...Fique por dentro da actividade que temos vindo a realizar  

08Maio 2012  
23ª Edição 

Newsletter Maio  2012 

Workshops e Formações ADSL 

 Em Maio comemora-se o  “ Dia da Mãe”, as mulheres que desempenham o papel mais 

preponderante no desenvolvimento social. Ser mãe hoje significa mais do que ser  a progenitora 

de uma criança, que tem o dever de a educar e proteger. Significa desempenhar um papel funda-

mental no percurso de vida dos seus filhos é um alicerce estrutural para que eles possam desen-

volver todas as suas capacidades e potencial, sendo ainda o seu “porto de abrigo”, quando algo 

não corre pelo melhor.  

Este mês em destaque…. 
Pág. 1 - Workshops e Formações: Novas oportunidades de aprendizagens 
Pág. 3 - Páscoa 
Pág. 4 - II Seminário Alto Minho - Desafio 2020 
Pág. 5 - Conquista a Igualdade 
Pág. 6 - Entrevista a…. Tiago Cunha Martins 

Inscrições:  adslcerveira@gmail.com 



 Após um ano e meio de formação em sala acompanhada de formação em contexto real de trabalho, os formandos do curso 

EFA de Acompanhante de Crianças, com equivalência ao 9º ano, concluíram no passado dia 23 de Abril a acção com aproveitamento. 

 Assim, os 15 formandos que constituíam este grupo adquiriram competências para cuidarem de crianças até aos 12 anos du-

rante as suas actividades, refeições e horas de repouso, vigiando, orientando, e cuidando da higiene, vestuário, alimentação e acompa-

nhamento em passeios, excursões ou visitas, promovendo o desenvolvimento integral e harmonioso das crianças, incluindo as com ne-

cessidades de educação. 

Finalização do curso EFA de Acompanhante de Crianças 

Visita de Estudo - Sessão “Empregabilidade: um novo desafio” 

 No âmbito do módulo Técnicas de Procura de Emprego, os formandos do Curso Gestão do Processo de Socialização assistiram 

no dia 5 de Abril de 2012 a uma palestra sobre Empregabilidade: um novo desafio, no Museu de artes decorativas de Viana do Castelo. 

 Esta palestra contou com a presença 3 oradores, Dra. Maria Costa (Randstad Viana do Castelo), Dr. Jorge Oliveira (Open Space) 

e D. Manuela Serro (empresária), tendo cada um dedicado a sua intervenção a áreas distintas. 

Desta forma, a Dra. Maria Costa, responsável pela Delegação da Randstad de Viana do Castelo, identificou e explicou as posturas, com-

portamentos e atitudes que as entidades empregadoras valorizam e que promovem a conquista e a manutenção da empregabilidade. 

O Dr. Jorge Oliveira elucidou os vários apoios existentes para a criação do próprio negócio. Por fim a D. Manuela Serro apresentou o 

seu caso pessoal de recém-empresária. 

Semana da Saúde das Escolas 
 Mais um ano o Projecto “Opções” colaborou na Semana da Saúde das Esco-

las, onde estiveram envolvidos o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira, o 

Colégio de Campos e a ETAP - Escola Profissional, que decorreu do dia 30 de Abril ao 

dia 04 de Maio do presente ano. 

 Assim, foram aplicadas várias sessões de sensibilização sobre 

“Contextualização das drogas” e “Mitos e Verdades do Álcool”, dirigidos aos alunos 

do 8º e 9º anos. Estas sessões têm como principal objectivo atrasar e/ou evitar a ida-

de de inicio de experimentação de drogas licitas e ilícitas, promovendo estilos de vida 

saudáveis e aumentando os factores protectores.  

 Foi ainda realizada uma sessão dirigida aos encarregados de educação sobre “Relação entre pais e filhos”, com o objectivo de 

sensibilizar para a importância de intervir precocemente no desenvolvimento de competências comunicacionais, assertivas, de lideran-

ça e tomada de decisão. 
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A.T.L- “Férias da Páscoa 2012” 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira em parce-

ria com a Associação de Pais do Centro Escolar da Vila, dinamizou mais uma vez o 

espaço de Actividades e Tempos Livres, no período das férias da Páscoa para as cri-

anças do concelho. Surge face às necessidades identificadas ao nível de respostas 

sociais que possam disponibilizar um conjunto de actividades às crianças em perío-

dos de pausa lectiva em que os seus progenitores continuam a laborar. 

O A.T.L. decorreu entre as datas de 26 de Março e 5 de Abril de 2012 para crianças 

do 1º ciclo, tendo as do ensino pré-escolar frequentado apenas a última semana, 

visto que a sua interrupção lectiva é mais reduzida. Contou com a participação de 14 

crianças do 1º ciclo e 6 do pré-escolar. 

Com a realização deste A.T.L. que contou uma vez mais com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, ao qual 

ficamos extremamente gratos, pretendeu-se através de um conjunto de actividades educativas-culturais, lúdico-pedagógicas promo-

ver um conjunto de competências pessoais e sociais assertivas, bem como disponibilizar apoio ao estudo e aos trabalhos escolares 

destas crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informamos que pretendemos dar continuidade a este espaço A.T.L. com actividades cada vez mais enriquecedoras, 

alargando-o a um maior número de crianças, nas futuras interrupções lectivas das férias de Verão e do Natal de 2012.  

Páscoa no “Espaço jovem” 

 Foi no mês de Abril que se comemorou a Páscoa, época festiva que celebra a res-

surreição de Jesus Cristo. Associado a esta festividade surgem também as amêndoas e ovos 

de chocolate, assim como a figura do Coelhinho da Páscoa. No “Espaço Jovem” estas come-

morações foram lembradas através da realização de marcadores de livros alusivos à Páscoa, 

tentando assim juntar esta celebração com a leitura. 

 O dia 25 De Abril foi recordado pelas crianças no “Espaço Jovem”, através de pinturas e desenhos 

alusivos a esta data tão importante para Portugal. Porque é essencial as crianças saberem o significado 

desta data, explicou-se-lhes também alguns factos e curiosidades sobre este dia. 

25 de Abril 
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Gabinete de Atendimento às Mulheres Empreendedoras 
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II Seminário Alto Minho - Desafio 2020  

 

 

 

 

 

 

 A ADSL Cerveira participou na o II Seminário Alto Minho: Desafio 2020 - "Como tornar o Alto Minho uma região competitiva",  

iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, que se realizou no passado dia 19 de Abril, no CAE de Vila Nova de Cerveira. 

Foi um evento onde foram apresentadas diversas áreas e onde o denominador comum das intervenção é o da necessidade do Alto 

Minho dotar os seus recursos endógenos de maior valor acrescentado para ser economicamente competitivo. Foi apresentado o Pla-

no de Desenvolvimento do Alto Minho, plano estratégico para a próxima década. 

 O Plano de Desenvolvimento do Alto Minho é um processo de condução à mudança, que desafia a participação dos cidadãos 

de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte do Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila 

Nova de Cerveira no debate, na reflexão e na consensualização de uma estratégia de futuro para a região. 

 O próximo seminário está subordinado ao tema:  “Alto Minho 2020: Uma região conectada - Uma região ligada à Europa e ao 

Mundo”. Esta é uma  

Stanana - Escola de artes performativas 
   "A sorrir somos melhores e produzimos melhor" 

Uma das mulheres  que GAE apoiou vai ter a oportunidade de concretizar o seu sonho. Após 

o auxílio no desenvolvimento de alguns pormenores do plano de negócio, assim como no 

apoio ao preenchimento do formulário de candidatura, o projeto Stanana, promovido por 

Ana Neves, foi um dos seleccionados pela Bienal de Cerveira para integrar a sua incubadora 

de empresas.   

A Escola Stanana, escola de Artes Performativas, oferece uma nova opção de formação artís-

tica e uma diferente forma de cultura positiva e alegre. Cria uma oferta de ocupação de tempos livres das crianças e dos jovens do Alto 

Minho, diferente dos tradicionais desportos e actividades culturais existentes, respondendo a uma crescente necessidade dos pais ocu-

parem os filhos em actividades diferentes e criativas. A grande motivação de Ana Neves, é considerar que a intervenção comunitária é 

uma forma de evidenciar as potencialidades da Cooperação entre as Instituições Locais e não só, para desenvolver projetos individuais 

ou conjuntos na região” Pretende-se a mobilização dos cidadãos jovens na sociedade, através de formação nas artes,  da sua divulgação 

e partilha a nível nacional e internacional, conseguindo rentabilizar ideias.  

 Contrariando a depressão generalizada devido a actual recessão e falta de confiança no futuro a Stanana irá proporcionar mo-

mentos de alegria e valor cultural na região do Alto Minho, criando um novo olhar sobre o mundo de uma forma criativa e alegre. 
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Co-financiado Apoios Organização 

  O que é a Igualdade de Género? Quais são os fenómenos que estão na base da igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres? 

 A igualdade entre Homens e Mulheres é um tema fulcral no desenvolvimento do Ser Humano. Deve se observado nas mais 

diversas áreas da vida, seja ao nível do mercado de trabalho, na vida familiar ou, por exemplo, na dimensão da participação na vida 

pública. É um direito consagrado na Constituição da República, Portuguesa, o qual merece especial atenção por parte dos órgãos repre-

sentativos das diversas classes e categorias socioprofissionais. 

 

 

 

 A Igualdade de Género corresponde à falta de assimetrias entre mulheres e homens nos diversos indicadores relativos à orga-

nização social, ao exercício de direitos e de responsabilidades, à autonomia individual e ao bem estar. 

  A Igualdade de Género pressupõe o igual reconhecimento do valor social dos homens e das mulheres e do seu respectivo 

estatuto na sociedade.  

 A Igualdade de Género implica a participação equilibrada de homens e mulheres em todas as esferas da vida, incluindo a parti-

cipação económica, política, social e na vida familiar, sem barreiras em relação ao sexo. 

  A Igualdade de Género reitera a liberdade como valor fundamental, onde homens e mulheres têm a possibilidade de desen-

volver as suas capacidades de fazerem as suas próprias escolhas, sem as limitações impostas pelos papeis sociais de género. Trata de 

todos os comportamentos, aspirações e necessidades de igual forma, independente de serem tomadas por homens ou mulheres.  

Sexo VS Género 

 O termo sexo significa o conjunto de características biológicas e reprodutivas que  distinguem os homens e as mulheres. O 

termo género refere-se às diferenças de papel social (com comportamentos, características psicológicas, tarefas na sociedade e atitu-

des), associadas e atribuídas à mulher e ao homem. Quando se atribuem diferenças entre o sexo masculino e feminino relacionadas 

com as suas capacidades, atitudes, conduta e personalidade, tal não têm a ver com determinações genéticas dos indivíduos, mas sim 

com uma atribuição construída social e culturalmente (conjunto de crenças e ideias feitas), elaborada e imposta pela sociedade.  O Gé-

nero é então um conceito social  que descreve o conjunto de qualidades e de comportamentos que as sociedades esperam dos ho-

mens e das mulheres, formando a sua entidade social, a qual difere de cultura para cultura. 

Sabia que… 

Uma sociedade justa e equilibrada implica igual participação de mulheres e homens em todas as esferas da vida, incluindo a 
participação económica, política, social e na vida familiar. 

Conquista a Igualdade 

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

Projeto “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!”  

Artigo 13º da Constituição da Republica Portuguesa 

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.  

2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de 
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económi-
ca, condição social ou orientação sexual. 



Agenda Maio  
 
 

Workshop de Auto Maquilhagem 
Formação de Inglês comercial 
Inscrições: adslcerveira@gmail.com  

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

A

p

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

Entrevista a… “Equipa ADSL”  

Esta semana é o Tiago Martins,  Coordenador no projeto “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!”,  o entrevistado:  
 

Nome: Tiago Martins 

 

Localidade: Viana do Castelo 

 

Habilitação Académica: Licenciatura em Economia 

 

Função: Coordenador do Projeto “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!” 

 

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

Olá, frequentei as escolas da minha região, Viana do Castelo, tendo em 2007 ingressado na Universidade Portucalense. Lá , para além da 

Licenciatura, entrei em contacto com um conjunto de experiências que me permitiram encarar com “bons olhos” o meu futuro profis-

sional. Fiz parte da AIESEC, maior organização de estudantes do mundo que promove o intercâmbio cultural entre povos através de es-

tágios profissionais e de voluntariado.  Em regime de part-time fiz alguns trabalhos dos quais destaco os ligados a uma das minhas pai-

xões, a música. Fui “roadie”, acompanhei bandas, montei espectáculos, colaborei na organizações de eventos e fui ainda técnico de 

“Backline”. Paralelamente desenvolvi a paixão pelo mundo dos negócios, nomeadamente a área comercial e marketing, tendo colabora-

do com a Belaurora Profissional (VC) e realizei um estágio na Partners 4 Life (VC), empresa de consultoria empresarial. 

 

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

Estou a coordenar um projeto inovador de apoio social, que procura sensibilizar para a prática da Igualdade de Género, em diversos 

contextos sociais, profissionais e pessoais, estou também como consultor do Gabinete de Atendimento às Mulheres Empreendedoras. 

Tenho ainda a meu cargo a parte da comunicação “online”. É com uma grande sentido de responsabilidade que procuro dar o meu me-

lhor pois acredito que, para além de ser uma mais-valia para o meu percurso Profissional, esta associação, pela forte implementação 

que tem na região, assim o merece.   

 

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

Sem dúvida. Para além da rede de contactos que venho estabelecendo, as tarefas e responsabilidade envolvidas permitem-me estar 

cada vez mais preparado para enfrentar oportunidades futuras, com mais e melhores “ferramentas”. Hoje em dia, um jovem tem de 

estar preparado para desempenhar um conjunto de funções muito diversificadas, coisa que estou a fazer na ADSL.  

 

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

Tenho feito por ser o mais empreendedor possível em todas as actividades em que estou envolvido. Espero continuar a desenvolver-me, 

a nível pessoal e profissional. Ambiciono ser dono do meu “nariz”, criando o meu próprio negócio, fomentando a criação de oportunida-

des para outras pessoas. Espero também poder dar o meu contributo pessoal em prol do desenvolvimento da sociedade, envolvendo-

me em causas sociais que acredite e que mereçam ser apoiadas   
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Obrigado Tiago! 

http://www.facebook.com/adslcerveira

