
Workshop Valorização Pessoal e Profissional 

 “As perspectivas de empregabilidade e melhoria das condições de vida dependem, em 

grande parte, do investimento que as pessoas fazem na sua valorização pessoal e profissional.”  
 

Com o objectivo de fomentar abordagens inovadoras e dotar as participantes de ferra-

mentas que possam melhorar as suas perspectivas de empregabilidade, a ADSL Cerveira em 

colaboração com o IEFP de Valença está a promover um Workshop com o tema da Empregabili-

dade em destaque. Inserida no ciclo de Workshops Valorização Pessoal e Profissional, a 1ª edi-

ção, que decorreu em Vila Nova de Cerveira e na freguesia de Campos, já terminou, estando 

agora a ser preparada a 2ª edição, que será promovida em Valença, sendo orientada exclusiva-

mente para mulheres inscritas no Centro de Emprego. 
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 A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira vai ministrar o módulo “Ética Profissional e Legislação 

Laboral” com a duração de 50H, durante o mês de Fevereiro e Março. 

 Os módulos abrangidos por esta modalidade de formação estão inseridos no âmbito da formação financiada e os formandos 

receberão o equivalente ao subsídio de alimentação em vigor (4.27€), por cada dia que efectivamente estejam presentes na formação. 

 Aqueles que estão interessados em preencher as últimas vagas disponíveis, deverão validar a sua inscrição, entrando em con-

tacto com a Associação através dos contactos 251795086, 963937778 ou adslcerveira@gmail.com. 

Para mais informações  
E. Igualdade-género@adslcerveira.com 
W. www.facebook.com/GAE.ADSLCerveira 

(foto de conjunto com o grupo 2 - grupo de Vila Nova de Cerveira)   

Acção 
Workshop Empregabilidade 
 
Edição 
1ª edição - Janeiro 2012 - Vila Nova de Cerveira 
2ª edição - Fevereiro e Março 2012 - Valença 
 
Ciclo 
Inserido no Ciclo de Workshops de Valorização 
Pessoal e Profissional  

Características 
Acções de 12 Horas, divididas em 4 
sessões de 3horas. 
 
Objectivos 
Foram feitos 2 grupos, tendo sido 
participado por cerca de 34 mulhe-
res inscritas no centro de Emprego 

Co-financiado Organização Apoios 

Formação Modular - “Ética Profissional e Legislação Laboral” 



 

 O Projecto “Cria-te” através do conjunto de acções que contempla tem promovido o acompanhamento psicossocial a utentes 

em processo de reinserção com o objectivo de potenciar a sua reinserção social.  

 Salienta-se pois que a integração profissional é um dos principais objectivos comum à maioria dos casos que beneficiam de 

acompanhamento e, neste sentido, destaca-se durante o presente mês a reinserção no mercado de trabalho de um utente, desempre-

gado de longa duração, que rapidamente se motivou para abandonar os consumos e dar um novo rumo à sua vida. O acompanhamen-

to de que foi alvo revelou-se fundamental para promover mudanças positivas na sua qualidade de vida.   

Reinserção Social 

Agenda Fevereiro 2012 
 
Workshop Valorização pessoal e Profissional 
[Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora] 
Durante o mês de Fevereiro e Março irá decorrer a 2ª edição do Workshop de Empregabilidade , do ciclo de workshops de Valori-
zação Pessoal e Profissional, desta vez  no concelho de Valença 
 
 

Campanha de Sensibilização para a promoção da igualdade de género 
[Projecto “GÉNERO: Promover a igualdade… reduzir a diferença!”] 
A continuar em Fevereiro 
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 
 

Ética Profissional  e Legislação Laboral 
[Formação Modular!” 
A iniciar a 14 de Fevereiro 

CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS  
ZONA INDUSTRIAL DE CERVEIRA—PÓLO II  
CAMPOS  
4920-013 - CAMPOS VNC  
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 O Projecto “Opções” deu início à sua intervenção no Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho, com o início do novo ano. 

Neste sentido, estão a ser aplicados treinos de competências pessoais e sociais, a várias turmas de vários anos lectivos, desde o 4º ano 

até ao 10º ano. 

 Os programas aplicados são o UMAD, para os alunos do 4º e 5º ano, o TRILHOS para os alunos do 7º, 8º e 9º ano e o programa 

“Eu e os Outros” para os alunos do secundário. Cada programa é adaptado à faixa etária dos alunos e tem como principais objectivos, 

promover o conhecimento dos comportamentos que põem em risco a saúde, desenvolver competências de resolução de problemas, 

desenvolver a capacidade de reconhecer e lidar com os sentimentos do próprio e dos outros e desenvolver competências de comunica-

ção e assertividade. 

“Intervenção no Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho 

Projecto “Opções” 

http://www.facebook.com/adslcerveira

