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A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, vem informar que se encontram abertas as inscrições para 

formações modulares no âmbito da tipologia 2.3 do Programa Operacional de Potencial Humano (POPH), nas áreas de Serviços de 

Apoio a Crianças e Jovens , Trabalho Social e Orientação, Empreendedores Low-Cost entre outras,  para iniciarem a partir de 

Outubro do corrente ano. 

As Formações Modulares Certificadas são cursos de 25 a 50 horas, em horário laboral ou pós – laboral conforme os interessados, que têm 

como destinatários ativos empregados ou desempregados, recebendo ainda subsídio de alimentação por cada dia de formação. 

Se é empresário e ainda não cumpriu as 35 horas de formação anual por colaborador (obrigatórias, segundo o Código de Trabalho), pode-

rá inscrever os seus colaboradores neste tipo de formação, e cumprir com essa obrigação legal. 

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

ções 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. 



 

ATL de Verão 2012 
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 O A.T.L. das férias de Verão 2012 dinamizado pela Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira 

retomou o seu funcionamento no período compreendido entre as datas de 3 a 12 de Setembro. 

As crianças que frequentaram o A.T.L. durante o presente mês foram premiadas com diversas atividades como idas á praia, pis-

cina municipal como a preparação de mais um ano letivo com fichas escolares e diversos jogos para saberem trabalhar em equipa. 

  Tal como nos anos anteriores os meninos do A.T.L. de Reboreda vão para a Praia!!! 

 Depois das rotinas de sempre (veste a t-shirt, pôr o chapéu na cabeça, pôr o lanchinho na mochila, etc, etc ….) lá vamos nós para 

o autocarro com rumo à praia de Vila Praia de Âncora, onde é uma grande diversão. 

 

 



PORQUE É IMPORTANTE FALAR EM IGUALDADE DE GÉNERO ATUALMENTE? 

 

 

  

A Igualdade entre Mulheres e Homens, ou Igualdade de Género, significa igualdade de direitos e liberdades para a igualdade de 

oportunidades de participação, reconhecimento e valorização de mulheres e de homens, em todos os domínios da sociedade, 

político, económico, laboral, pessoal e familiar. 

Assim, cada vez mais se observam transformações profundas no “modelo familiar”, tradicionalmente assente numa construção social 

de papéis de género em função do sexo, conduzindo a uma conceção do masculino e do feminino diferenciada e hierarquizada em ter-

mos de importância, segundo a qual se atribuíam ao homem papéis e responsabilidades no domínio público, de sustento, e de orienta-

ção para resultados, de competitividade e força, e à mulher papéis no domínio privado, de cuidado da casa e da família, com base em 

características mais emocionais e relacionais. 

Ora estes novos “modelos familiares” implicam necessariamente um ajustamento na organização da vida familiar e sobretudo nas rela-

ções sociais de género, questão que nos remete para a importância da inclusão do princípio da Igualdade de Género em todas as esferas 

da sociedade. 

Deste modo um olhar mais atento pela situação e participação das mulheres e dos homens na sociedade atual, permite-nos concluir este 

ponto e compreender a importância da adoção deste princípio. 

 

 

FALAR EM IGUALDADE DE GÉNERO É IMPORTANTE PORQUE … 

 
• A participação dos homens e mulheres no mercado de trabalho é desigual, facto que se reflete na existência do gap salarial entre 

homens e mulheres e consequentemente no maior número de situações de pobreza entre a população feminina; 

• Nas empresas privadas e na administração pública, os lugares de chefia são maioritariamente ocupados por homens, pese embora o 

número de mulheres com habilitações superiores ser superior ao dos homens; 

• Continuam a persistir profissões tendencialmente femininas e tendencialmente masculinas; 

• Continuam a verificar-se diferentes participações e usos do tempo entre homens e mulheres no que diz respeito à vida familiar, sendo 

que as mulheres são ainda as principais responsáveis pela execução das tarefas domésticas e pela prestação de cuidados à família; 

• Não obstante a licença de maternidade/paternidade, de acordo com a lei, poder ser partilhada pela mãe e pelo pai, são ainda poucos os 

homens que auferem deste direito, em grande parte devido ao modo como são estigmatizados no seu local de trabalho; 

• Persistem as barreiras psicossociais no que diz respeito ao acesso a cargos políticos e à participação na vida cívica em geral, por parte 

das mulheres; 

• As mulheres ocupam uma posição desigual no que diz respeito ao trabalho remunerado, nomeadamente no que diz respeito a dificul-

dades na gestão do tempo, decorrentes das exigências sociais (ainda) impostas nos cuidados prestados à família; 

• Pese embora a legislação em vigor garanta a Igualdade de Oportunidades entre mulheres e homens no mercado de trabalho, na prática 

ainda se verificam expectativas diferenciadas para mulheres e homens, decorrentes de estereótipos e papéis sociais de género; 

• A crescente participação feminina no mundo laboral é importante não só para o sustento das famílias, mas também para a própria 

valorização pessoal das mulheres e sobretudo para a economia global; 

• A integração da perspetiva do género desafia as políticas convencionais e a repartição dos recursos e reconhece a forte interligação 

entre a desvantagem relativa que afeta as mulheres e a vantagem relativa de que gozam os homens. 
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Género— Promover a Igualdade … Reduzir a Diferença 
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Artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa- Princípio da igualdade 

 

“2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão  de 

ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condi-

ção social ou orientação sexual.” 

 

Se há conquista que Abril alcançou foi a liberdade de oportunidades para todos os cidadãos residentes em Portugal, independentemente 

de serem homens ou mulheres. Está espelhado na Constituição da República Portugal (CRP) o princípio da igualdade sob qualquer for-

mato. Assim, “baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária” “Artº1 da CRP), o conceito de Igualdade de Género torna-se fundamental para esta sociedade com Liberdade e Igualdade 

de Oportunidades. 

 

É neste espírito que o Projeto “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!”, projeto financiado pela Comissão para a Cida-

dania e Igualdade de Género (CIG), no âmbito da medida 7.3 do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), retoma a sua ativida-

de. Após uns meses de interregno, estão previstas a realização de diversas iniciativas, onde serão trabalhadas as diferentes temáticas 

envolvidas no grande tema que é a Igualdade de Género, orientando ações diversificadas para públicos-alvo específicos. Seguindo o refe-

rencial das Ações de Sensibilização de Igualdade de Género, a ADSL irá atuar em conjunto com alguns parceiros da região, para traba-

lhar as questões da Igualdade de Género nos mais diversos contextos do quotidiano, desde a participação no mercado de trabalho, na vida 

pessoal e familiar e ainda na exposição e participação pública. 

 

É com grande entusiasmo que voltamos a dar a nossa “voz” por esta causa, chamando à atenção da população de Vila Nova de Cerveira e 

concelhos limítrofes para a importância que o tema tem para a vida em sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


