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Este mês em destaque…. 
Pág. 1 | Workshop “O papel da Bolsa Social de Empregadores na Reinserção”  

Pág. 3 | Espaço Sénior em Ação     

 Pág. 4 | ADSL participa em Projeto Internacional de Intercâmbio Cultural   

Pág. 5 | Formação Modular “Ética Profissional e Legislação Laboral” 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

No âmbito das ações do Projeto “Cria-te”, medida estruturada do Programa Operacional de Respostas 

Integradas (PORI) do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), enqua-

drada no Eixo da Reinserção para o Território da Linha do Minho e promovido pela Associação de Desenvolvi-

mento Social e Local de Vila Nova de Cerveira (ADSL), pretende-se dinamizar um Workshop subordinado ao 

tema “O Papel da Bolsa Social de Empregadores na Reinserção”.  

Esta ação é cofinanciada e conta com a presença ativa do CRI de Viana do Castelo, ARS Norte, enquanto 

Unidade Local de Intervenção nas Dependências e entidade que monitoriza as ações deste Projeto.  

Com a realização deste Workshop objetiva-se sensibilizar os presentes para as questões associadas à 

Reinserção Social de indivíduos com trajetos ligados ao consumo de substâncias no mercado de trabalho, de 

forma a explorar estratégias de empoderamento social e redução da pobreza e exclusão social de uma popula-

ção socialmente mais desfavorecida.  

Estarão presentes na dinamização do Workshop, profissionais do IEFP, Segurança Social, CEVAL, ARS 

Norte, IP, e Projeto “Cria-te”. Esta ação é dirigida às entidades empregadoras (IPSS/ONG/Empresas) e Técni-

cos da Ação Social e Saúde com intervenção Comunitária sediadas nos concelhos de Valença e Vila Nova de 

Cerveira.  

O Workshop é gratuito e será dinamizado no dia 3 de Dezembro, pelas 14h00m nas instalações da Biblio-

teca Municipal de Vila Nova de Cerveira. Caso se enquadre no grupo-alvo da ação e tenha interesse em partici-

par contacte os nossos serviços:  

 “O papel da Bolsa Social de Empregadores na Reinserção” 

  Projeto Cria-te  

  Projeto Cria-
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 3 Dezembro 2014 | Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira 

  

14h00 – Receção aos participantes  

14h15 – Sessão de abertura  

Eng.º Fernando Nogueira | Presidente do Município de Vila Nova de Cerveira  

Dr. Adelino Vale Ferreira | Coordenador Regional para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências, DICAD, ARS Norte, IP Dr.  

Dr. Augusto Martins | Coordenador Técnico do Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo (CRI), 

ARS. Norte, IP Dra.  

Dra. Manuela Ferreira | Presidente da Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cer-

veira (ADSL)  

 

14h30 - PAINEL 1. Modelos de Intervenção Social na Integração Laboral de pessoas com CAD  

“Inclusão Social e Contextos de Trabalho”  

Cristina Santiago Interlocutora da Reinserção do CRI Viana do Castelo, ARS Norte. IP  
 

“Mediação Social e Comunitária na Saúde”  

Jorge Barbosa Coordenador Técnico do CRI Porto Oriental, ARS Norte  
 

“ Programa de Respostas Integradas (PRI) do Território da Linha do Minho co-financiado pelo SICAD: O Pro-

jeto “Cria-te” - Eixo da Reinserção: Entidade promotora ADSL”  

Joana Correia Coordenadora do Projeto “Cria-te” 

Stéphanie Cunha Socióloga, Técnica do Projeto “Cria-te”  

 

15h30 – PAUSA PARA CAFÉ 15h45  

 

PAINEL 2. Responsabilidades partilhadas na Inclusão dos Desempregados Socialmente Mais 

Vulneráveis  

“ Grupos Vulneráveis e Emprego – Um Processo de Cidadania e de Co-construção Coletiva”  

Manuela Coutinho | Centro Distrital de Segurança Social de Viana do Castelo  
 

“ Responsabilidade Social e Organizações de Sucesso”  

Pedro Giestal Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL)  
 

“ Medidas de Apoio ao Emprego: Estágio-Emprego e Estimulo-Emprego do IEFP”  

Sónia Trancoso Centro de Emprego de Valença  

 

17h00 – Debate 17h30 – Sessão de encerramento  

Programa 

  Projeto Cria-
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Atividades Intergeracionais no Espaço Sénior de Gondarém 

Com o começo deste novo ano Letivo de 2014/2015, a Associação de Desenvolvimento Social volta a ceder 

uma vez por semana a cozinha e a sala, devidamente equipadas, do Espaço Sénior de Gondarém de forma a se 

poderem dinamizar as atividades planeadas para alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira. 

Foi celebrado no ano Letivo anterior um protocolo de colaboração, com o objetivo de estabelecer, entre as 

duas entidades, as atividades a desenvolver pelos alunos na disciplina de atividades da vida diária em contexto 

real, de acordo com a planificação dos currículos específicos individuais, numa perspetiva de preparação para 

a vida ativa. Esta atividade prática, devidamente estruturada, visa a aquisição e o desenvolvimento de compe-

tências funcionais básicas essenciais ao dia a dia, em contextos diferenciados. A promoção da autonomia, coo-

peração interpares, comunicação inter-relacional, organização/uso correto dos materiais e a gestão económica 

que deve presidir nas escolhas dos produtos, são também objetivos a alcançar.   

A continuação deste protocolo é apenas mais uma prova de que a ADSL aposta nas atividades intergeracio-

nais, uma vez que reconhece a importância que estas atividades têm na transmissão de valores e divulgação de 

conhecimento. Se por um lado as crianças e os jovens beneficiam de um aumento do interesse pela aprendiza-

gem, de uma melhoria do relacionamento com uma geração mais velha e de uma desmistificação das represen-

tações sociais negativas, relacionadas com o envelhecimento, que têm vindo a emergir na nossa sociedade. Por 

outro lado, para os idosos, estas atividades fomentam a sua inclusão social, favorecem a sua autoestima e pro-

movem um envelhecimento ativo. 

Espaço Sénior em Ação 

Ida à discoteca 

No passado dia 16 de Outubro, os nossos utentes do espaço Sénior de Gondarém, voltaram a ser presentea-

dos com uma ida à discoteca ChaMan, para celebrarem o dia da alimentação. 

Foi uma tarde muito alegre, cheia de animação e dança à mistura. Com a dança, os nossos utentes além de 

exercitarem o corpo, a agilidade, a coordenação motora e o equilíbrio, também estimularam a mente, a aten-

ção, a concentração e a memória. 

A equipa técnica do Espaço Sénior de Gondarém, bem como os seus utentes, aproveitam para agradecer à 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, pela dinamização desta atividade, tendo sido de agrado de todos.  
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ADSL participa em Projeto Internacional de Intercâmbio Cultural 

Com o mote de “como pode o teatro resolver problemas sociais” realizou-se um curso intensivo sobre o 

“Teatro Social”, que inclui o «Teatro Fórum» e «Teatro-Imagem», organizado pela P.O.D. Association, ao abri-

go do Programa Europeu Erasmus Mais e onde a ADSL esteve representada, em colaboração com a Spot - Inter-

face Criativo, Associação de Desenvolvimento Cultural (Viana do Castelo), através dos jovens Tiago Martins, 

José Rodrigues e Pedro Casais. 

Num ambiente descontraído e com a metodologia «Learn by Doing», o curso decorreu entre os dias 25 

de Outubro e 2 de Novembro, na vila solarenga de El Médano, no Sul de Tenerife (Espanha). 

Os participantes tiveram a oportunidade de, com uma agenda de atividades diversificada, entrar em 

contato com uma forma de teatro adaptado ao Impacto Social, onde a peça a apresentar deve representar uma 

situação social e onde a audiência é convidada a interromper, comentar e interagir com os atores, diagnosti-

cando os problemas existentes e propondo ideias de solução. 

A ADSL Cerveira dá mais uma prova da sua responsabilidade social, promovendo e participando em ini-

ciativas inovadoras e que sejam uma resposta efetiva aos problemas sociais existentes na comunidade. 

 

 

Unmask the Theatre  

Mais informações:  http://en.asociatiapod.ro/projects/spain/spain-2014/unmask-the-theatre/ 

Fotos das atividades:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.591357240990505.1073741829.171855532940680&type=3 

http://en.asociatiapod.ro/projects/spain/spain-2014/unmask-the-theatre/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.591357240990505.1073741829.171855532940680&type=3
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Centro de Apoio às Empresas  

Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira - Polo II  

4920-013 - Campos, Vila Nova de Cerveira  

T: 251795086  | F: 251795086  

E. adslcerveira@gmail.com  

W. www.adslcerveira.com  

F. www.facebook.com/adslcerveira 

 

 

 

Workshop “O papel da Bolsa Social de Empregadores na 

Reinserção”  

Data: 3 de Dezembro  

Local: Biblioteca Municipal de Vila nova de Cerveira 

 

 

ATL ADSL - Férias de Natal 2014 

Data: Dezembro 

Local: Espaço Sénior de Gondarém - Vila Nova de Cerveira  

Formação Modular “Ética Profissional e Legislação Laboral” 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira – no âmbito da tipologia 2.3 do 

Programa Operacional de Potencial Humano (POPH), está a promover uma ação de formação modular sobre 

“Ética Profissional e Legislação Laboral”, em Valença. Esta formação teve início no dia 23 de Outubro e termi-

na a 18 de Novembro. Conta com um grupo de 19 formandos e tem uma duração de 50 horas em horário labo-

ral. 

 

 

 

 

 

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

logo 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. 

Atividades 

em agenda… 


