
...Fique por dentro da actividade que temos vindo a realizar  
assim como ficar atento aquilo que iremos em Dezembro...  
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A.T.L- “Férias da Páscoa 2012” 
 A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira 

pretende dinamizar uma vez mais, em parceria com a Associação de Pais do 

Centro Escolar da Vila, e com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira, um espaço de Actividades e Tempos Livres, no período das férias da 

Páscoa para as crianças do concelho.  

 Tal como em anos transactos irá funcionar nas instalações do antigo 

Jardim de Infância de Reboreda, no período compreendido entre as datas de 26 

de Março a 5 de Abril de 2012. As inscrições irão decorrer nos dias 12 e 14 de 

Março no espaço destinado Associação de Pais no Centro Escolar da Vila. 

Promova a socialização dos seus educandos em actividades de caractér Educativo-Cultural/Lúdico-Pedagógico no nossso 

espaço ATL!    

 De salientar que todo este trabalho não teria o mesmo sucesso, se não tivesse contado com a sinalização e parceria de outros 

técnicos da área social a laborar no concelho de Vila Nova de Cerveira.   

Carnaval 2012 

Dia de São Valentim  
"Para ser amado e para ser querido, basta ser amado, basta ser 

AMIGO." 
  
 O dia 14 de Fevereiro não foi esquecido no "Espaço Jovem", 

comemorando-se através da realização de trabalhos manuais e redacção 

de cartas alusivas a esta data. 

Isto porque o AMOR deve estar sempre presente, e em todos os 

pequenos gestos se deve reflectir... com a Família, Amigos ou quaisquer 

outras pessoas Especiais deve constituir a base de qualquer 

...Fique por dentro da actividade que temos vindo a realizar  
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 Comemorar datas festivas de forma a enriquecer os conhecimentos das 

crianças e adolescentes é mais um dos objectivos do "Espaço Jovem". Neste sentido, no 

presente mês comemorou-se o Carnaval, através da realização de um conjunto de 

actividades alusivas a esta data. 

 Máscaras, desenhos, textos realizados pelos participantes contribuiram para a 

decoração do "Espaço Jovem" e para a comemoração do Carnaval. 

 Viva o Carnaval! 



Workshop Valorização Pessoal e Profissional - 2ª Edição 

Deu início no passado dia 20 de Fevereiro a 2ª Edição do Workshop “ Valoriza-

ção Pessoal e Profissional”, subordinado ao tema da “Empregabilidade”.  

Depois de uma 1ª edição (Vila Nova de Cerveira) a ADSL em parceria com o 

IEFP de Valença está a prestar apoio às mulheres que enfrentam um dos maiores desa-

fios da atualidade, a procura de emprego, com a dinamização de sessões onde são 

transmitidos diversos conceitos inovadores e que possam 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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Acção 
 Workshop Empregabilidade 

  

Edição 
2ª edição - Março 2012 - Valença 
 
Ciclo 
Ciclo de Workshops de Valorização  
Pessoal e Profissional  
 
Características - 3ª Edição 
 Acções de 12 horas - 4 sessões de 3 horas. 
 4 grupos - Total de 38 participantes  
inscritas no Centro de Emprego de Valença. 

Co-financiado Organização Apoios 

Empreendedorismo Feminino 

Decorreu, no dia 29 de Fevereiro do corrente ano, nas instalações da Associação 

de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, a entrega de mais 

dois prémios de empreendedorismo feminino, no valor de 5030,64€ (cada), a 

Isabel Silva que criou uma empresa de mediação de seguros e prestação de ser-

viços de Contabilidade, denominada “Trilho Numérico, Lda.”, no concelho de Vila Nova de Cerveira e Sofia Amorim que criou a empresa 

“Letraletra”, com serviços de tradução em regime de outsourcing.  

Esta iniciativa resulta da frequência destas duas recém-empresárias na Acção de Apoio ao Empreendedorismo, Associativismo e Criação 

de Redes Empresariais de Atividades Económicas Geridas por Mulheres, no âmbito da Tipologia 7.6, financiada pela Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género (CIG), no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), promovida pela nossa associa-

ção e que culminou então com a entrega deste incentivo monetário.  

 O grande objetivo desta ação foi promover estratégias de apoio ao empreendedorismo feminino e incentivar ao associativis-

mo e a criação de redes de contacto, favorecendo assim o autoemprego, a capacidade empresarial e o incremento da participação das 

mulheres na vida pública.  

 Desejamos a estas novas empreendedoras sucesso profissional perseverando o espírito empreendedor que as carateriza à 

semelhança das participantes das duas edições de formação de Empreendedorismo Feminino dinamizadas pela ADSL. 

 No passado dia 23 de Fevereiro do presente ano, os formandos do Curso EFA 

de Acompanhante de Crianças, de nível 2, presentearam uma sessão de esclarecimento 

sobre como criar uma empresa, com o Dr. Tiago Martins, coordenador do Projeto 

“Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!”.  

 Esta sessão surge, no âmbito do último Tema de Vida “Empreendedorismo”, 

que os formandos estão a desenvolver e teve como principal objetivo esclarecer os 

passos legais para a formalização de uma empresa. 

Sessão esclarecimento - Criar uma empresa 



Agenda Março 2012 
 

Férias da páscoa 2012 
Irá decorrer durante o dia 26 de Março a 5 de Abril o ATL - “Férias da Páscoa 2012”,  nas instalações do antigo Jardim de Infância de Reboreda. As inscrições irão 
decorrer nos dias 12 e 14 de Março no espaço destinado Associação de Pais no Centro Escolar de Vila. Nova de Cerveira.  
 

Workshop Valorização pessoal e Profissional 
Durante o mês de Março irá continuar a decorrer a 2ª edição do Workshop de Empregabilidade, do ciclo de workshops de Valorização Pessoal e Profissional, 
desta vez  no concelho de Valença. 
 

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

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.  

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” - Filipa Encarnação 
 É com enorme prazer que estreamos uma nova rubrica na nossa Newsletter. Com vista a uma maior aproximação entre os co-

laboradores e todos aqueles que, direta ou indiretamente, lidam com a associação, esta rubrica irá apresentar um conjunto de entrevis-

tas com a equipa de trabalho da instituição.  A escolha do colaborador (a) que irá iniciar esta rubrica recaiu sobre: 

Nome: Filipa Encarnação 

 

Localidade: Vila Nova de Cerveira 

 

Habilitação Académica: Licenciatura em Educação Social 

 

Função: Educadora Social (Estágio Profissional) 

Qual foi o teu percurso académico/profissional até chegares à nossa Associação? 
O meu percurso académico iniciou-se pela realização de tirar o curso de Educação Social, concluída a licenciatura e depois de 

muitos currículos entregues, surgiu a oportunidade de realizar um estágio profissional na Associação de Desenvolvimento Social e Local 
de Vila Nova de Cerveira.   

 

Dentro da tua função, quais são as tuas principais responsabilidades e tarefas? 
 Ao longo de todo o estágio tive a oportunidade de desenvolver várias tarefas, a primeira passou pela dinamização do “ATL da 
Associação de Desenvolvimento Social e Local de V. N. Cerveira”, onde foram realizadas várias actividades educativas, culturais, lúdico-
pedagógicas com as crianças.  
 Também tive a oportunidade de desenvolver actividades às crianças/jovens e respectivas famílias que frequentam o “Espaço 

Jovem”, situado no Bairro Social da Mata-Velha. Estas actividades tinham como principal objectivo promover estilos de vida saudáveis, 

bem como prevenir comportamentos de risco. 
 

Consideras que o estágio profissional na nossa associação te vai abrir portas para o teu futuro profissional?  
Claro que sim, de facto este estágio enriqueceu muito o meu currículo, pois tive a oportunidade de trabalhar em vários contex-

tos e com vários públicos- alvo.   
 

Quais são as tuas grandes ambições para o futuro? 
No futuro ambiciono prosseguir o meu trabalho como Educadora Social e ajudar o próximo.   

 No âmbito da sua Responsabilidade Social, a Gestamp Portugal ofereceu à nossa Associação 

um ecoponto, para uma separação selectiva do lixo. Foi com todo o gosto que recebemos esta oferta, 

ainda para mais sendo reflexo da preocupação que a Gestamp Portugal revela ao nível Ambiental. 

 Louvamos mais esta iniciativa por parte de uma entidade privada com relevo na nossa econo-

mia regional. 

Oferta Ecoponto - Gestamp 

http://www.facebook.com/adslcerveira

