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Festa dos Maias 

A Festa das Maias celebra-se em algumas regiões de Portugal no dia 1 de Maio. As portas das casas ou as 

grelhas dos automóveis são enfeitadas com ramos de giesta amarela ou com coroas de flores chamadas maia. O 

Espaço Sénior de Gondarém mais uma vez participou nesta tradição, tendo realizado duas coroas, uma para a 

porta do Espaço Sénior e outra para ser exposta numa das varandas do terreiro Municipal de Vila Nova de 

Cerveira. Este ano os utentes usaram a sua criatividade e originalidade, sendo que ao invés de realizarem as 

duas coroas com flores como era habitual, a coroa que iria para o Terreiro Municipal foi realizada em fuxicos. 

O trabalho final ficou muito bonito e original . 

Espaço Sénior de Gondarém 

Projeto Cria-te 

  Projeto Cria-te  

Ativar Competências de Empregabilidade 

Durante o mês de Maio, o Projeto “Cria-te” realizou em parceria com o CLDS+ de Caminha, um Grupo de 

Treino de Competências intitulado: “Ativar Competências de Empregabilidade”. Esta ação decorreu nas 

instalações do Centro de Saúde de Vila Praia de Âncora.  

Este programa tem por finalidade promover o desenvolvimento de uma série de competências orientadas para 

a empregabilidade, potenciando a adoção de posturas mais ativas, motivadas e assertivas na procura de 

emprego. Objetiva contribuir de forma mais eficaz para a promoção da reinserção profissional através da 

aquisição de novas competências por parte do grupo-alvo.  

Organização 
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ADSL Vila Nova de Cerveira participa em ação de capacitação de apoio 

técnico ao empreendedorismo inovadora no Alto Minho 

A ADSL Cerveira, através do seu Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo Feminino (Projeto 

“GÉNERO: Promvoer a igualdade... Reduzir a Diferença”) está a particpar, como parceiro local do concelho 

de Vila Nova de Cerveira na Rede informal de Apoio ao Empreendedorismo do Alto Minho, na ação de 

capacitação  DEAL – “Desenvolvimento Económico de Âmbito Local” dos agentes Locais de apoio ao 

Empreendedorismo e Denvolvimento Económico, organizado pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho.  

A ação de capacitação tem por objetivo colocar em prática uma rede regional de suporte à 

competitividade territorial, ancorada num programa à escala supramunicipal que promova o 

surgimento e concretização de novas ideias de negócio, geradoras de emprego e de riqueza.» 

Com uma duração de três meses, a ação de capacitação está desenhada para, de forma colaborativa e 

aprofundando laços de comunicação entre os agentes, responder a questões de ordem eminentemente 

prática que se colocam a quem tem por função acilitar o desenvolvimento das empresas. Está dirigida 

àqueles que no território atendem, aconselham e orientam os empresários e os empreendedores e, dessa 

forma, incentivam o desenvolvimento económico das regiões, envolvendo os seguintes conteúdos 

programáticos os (1) Gabinetes de Apoio ao Investidor, (2) Serviço de Qualidade no Apoio ao Empreendedor e 

ao Investidor, (3) a Internacionalização, (4) Planos de Negócios e Projetos de Investimento e (5) Portugal 

2020—Quadro Comunitário de apoio da U.E. 2014-2020.´ 

A ADSL Cerveira, envolvendo-se em mais uma iniciativa no âmbito da sua missão associativa, constitui-

se cada vez mais como um actor local promotor do desenvolvimento económico do território onde intervêm, 

dando continuidade ao caminho que tem vindo trilhar desde a sua génese. 

DEAL 

Capacitação para o Desenvolvimento Empresarial: 

Intervenção de âmbito Local  


