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A ADSL criou uma rede de empreendedorismo no âmbito do curso de Empreendedorismo Feminino, que pro-

moveu em 2014, para mulheres que pretendessem criar o próprio emprego, e do qual surgiram sete empresas. 

Neste sentido, a ADSL lançou um portal online - http://redeempreendedorismofeminino.adslcerveira.com - 

onde se encontra informações relativa aos negócios apoiados e a opinião das formandas no que concerne à ex-

periencia de frequentar o curso e a possibilidade de criar a sua própria empresa.  

Este curso de Empreendedorismo Feminino foi promovido pela ADSL Cerveira, onde era  dirigido a mulheres 

que pretendessem criar o próprio negócio com a finalidade de promover estratégias de apoio ao empreendedo-

rismo das mulheres e incentivar o associativismo e a criação de redes, favorecendo o auto emprego, a capaci-

dade empresarial e a qualidade da sua participação na vida ativa. 

Foram executadas 194 horas de formação que incidiram em temáticas como gestão, igualdade de género, 

TIC (tecnologias de informação e comunicação), relacionamento interpessoal e liderança. Desta forma, foram 

trabalhadas um conjunto de ferramentas que se entendem como necessárias para a criação dos negócios. Rela-

tivamente à segunda parte da consultoria, esta consistiu em 80 horas por cada empresa criada, sendo que 

aproximadamente dois terços da consultoria se destina à criação do plano de negócios e ao apoio à empresa 

nos primeiros meses de vida. 

Cada empresa criada recebeu um apoio de 5.030 euros para fazer face a despesas que as diferentes tipolo-

gias de negócios exigem. Das quinze ideias apenas foram selecionadas as nove melhores com base na viabilida-

de e estratégia de negócio mas só sete é que decidiram terminar o processo. 

http://redeempreendedorismofeminino.adslcerveira.com/
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Preparativos para o Carnaval 

“Espaço Sénior” 

Os utentes do Espaço Sénior de Gondarém andam bastante alvoraçados. Este sentimento surge porque já 

que deram início aos preparativos para o Carnaval. Cada utente ajuda na produção do seu disfarce, a usar no 

tão aguardado baile de carnaval, marcado para o dia 12 de fevereiro na discoteca Chaman, em Espanha.  
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“Bolsa de Empregadores e Mediação Social” 

Cientes de que as pessoas com trajetos de vida ligados ao consumo de substâncias psicoativas em processo 

de reinserção apresentam um conjunto de desvantagens e dificuldades face ao mercado de trabalho, surge a 

necessidade de mobilização de um vasto conjunto de recursos e agentes, de onde se destacam as intervenções 

no âmbito da formação profissional e do acesso ao emprego como um meio facilitador de recuperação da auto-

estima e da redescoberta das capacidades individuais de readaptação a uma vida em sociedade.  

Esta realidade e inquietação, é percetível pelos serviços nacionais que geram respostas em áreas diversas, 

seja na área social, na de educação, do emprego, entre outras. O Instituto de Emprego e Formação Profissional 

reveu recentemente algumas medidas de apoio ao emprego, atribuindo condições mais vantajosos às empresas 

que integrem indivíduos com caraterísticas específicas que os coloquem em situações de maior vulnerabilidade, 

como é o caso dos “toxicodependentes em processo de recuperação”.  

O projeto “Cria-te” objetiva sensibilizar as entidades em-

pregadoras para estas questões, procurando motivá-las para a 

integração na bolsa social de empregadores do território da 

Linha do Minho com vista à inserção de utentes que se encon-

trem estáveis e sem consumos através das medidas de apoio ao 

emprego que prevêem condições mais lucrativas para as em-

presas. Além disso, através do projeto as entidades emprega-

doras poderão beneficiar de apoio no processo de candidatura 

às medidas, bem como durante todo o período de execução 

das mesmas, possibilitando desta forma monitorizar e acompa-

nhar o desempenho do utente/trabalhador. 

Com vista a estabelecer todo um processo de mediação social, as entidades empregadoras sediadas nos con-

celhos de Valença, Vila Nova de Cerveira e Caminha tem vindo a ser contactadas para realização de reuniões 

que visem o estabelecimento de parcerias que potenciem alcançar os objetivos citados. 

As entidades empregadoras revelam-se de extrema importância neste processo de reinserção, como gestor 

evidencie uma postura ativa de colaboração e responsabilidade social! 

  Projeto Cria-te  

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 

 


