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Após uma ligeira pausa durante o mês de Agosto, retomam-se as aulas de ginástica com o início do 

mês de Setembro. O Espaço Sénior de Gondarém destaca a importância da prática de exercício físico sobretu-

do para a 3ª idade, pois a prática de exercício físico proporciona uma série de benefícios, além de auxiliar no 

combate e prevenção de inúmeras doenças como a obesidade, a diabetes, a osteoporose, a artrite, tendinite, 

problemas de coluna e também a diminuição do risco de doenças cardiovasculares.  

Espaço Sénior a “Mexer” 

Formação Modular 
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 de 

“Saúde da Pessoa Idosa- Prevenção de Problemas”, no antigo Jardim de Infância da Freguesia de Loivo. Esta 

formação teve início no dia 8 de Outubro e termina a 17 de Novembro. Conta com um grupo de 18 formandos e 

tem uma duração de 50 horas em horário laboral. 

As formações modulares são acumuláveis para a obtenção de uma ou mais 

qualificações constantes no Catálogo Nacional de Qualificações e permitem a 

criação de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados pela adap-

tação 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 For-

mação de Curta Duração (UFCD) de nível básico ou nível secundário. 
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Atividades em agenda…. 
Workshop: Formação Modular “Ética Profissional e Legislação Laboral” (50 horas)  

Local: ADSL 

Decorreu no dia 8 de Setembro, nas instalações da Escola EB 2,3/S de Valença um Workshop subordinado ao 

tema “Gestão do Orçamento”. Este Workshop foi organizado pela equipa do Projeto “Cria-te”, sendo dinamiza-

do em parceria com o CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo e com o apoio da equi-

pa do protocolo de RSI de Valença.  

Com a dinamização deste Workshop objetivou-se sensibilizar os presen-

tes para a adoção de estratégias que lhes permitam gerir adequadamente o 

seu orçamento mensal, sobretudo, num contexto socioeconómico gerador 

de muitas carências nos agregados familiares: 

 Distinguir gastos supérfluos dos gastos essenciais; 

 Consciencializar/fornecer estratégias para a poupança; 

 Fornecer estratégias que evitem que as despesas sejam superiores aos rendimentos; 

 Fornecer estratégias para que os agregados familiares consigam prever e planear as suas despesas. 

Tendo em conta os objetivos propostos o Workshop foi dirigido a utentes e famílias em acompanhamento 

pelo Projeto “Cria-te” e pela Equipa de RSI de Valença, carenciados, com escassas competências de gestão do 

seu orçamento mensal. 

Conclui-se que este Workshop se revelou pertinente para os utentes, considerando-se que quer as maté-

rias abordadas, quer as estratégias práticas implementadas os poderão auxiliar na gestão do seu orçamento 

familiar. 

Workshop “Gestão do Orçamento” 

  Projeto Cria-

  Projeto Cria-te  




