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I. I. I. I. NOTA INTRODUTÓRIANOTA INTRODUTÓRIANOTA INTRODUTÓRIANOTA INTRODUTÓRIA    
    

O ano de 2013 caraterizou-se pela expansão das atividades de cariz social, em consonância com 

as pretensões e objetivos estatutários da Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de 

Cerveira (ADSL). 

A promoção de atividades que respondam às necessidades sociais da comunidade, como a 

criação do Espaço Sénior de Gondarém em Março de 2013, e o incremento significativo do número de 

crianças que frequentaram os Programas de Férias da ADSL confirmam o crescimento dos serviços de 

intervenção social de caráter duradouro e a sólida implementação dos mesmos no concelho de Vila Nova 

de Cerveira. 

Como é do conhecimento geral, a intervenção na área do envelhecimento ativo é um dos desafios 

da comunidade, implicando a responsabilização da sociedade e a ativação dos meios necessários para 

suprir as carências e necessidades sentidas. Nesse sentido, a ADSL apresentou, ao longo dos últimos 4 

anos, projetos que procuravam responder à necessidade inequívoca de implementar um serviço de apoio 

aos idosos mais diversificado, nas freguesias de Loivo, Gondarém e Sopo. Assim, a abertura do Espaço 

Sénior de Gondarém em Março do corrente ano, constituiu mais uma demonstração que a Associação 

está hoje no terreno e que amanhã pretende continuar, reiterando, desta forma, a aspiração veiculada 

nos Planos de Atividades precedentes. 

Na sequência da implementação deste serviço na freguesia de Gondarém foi dado início à 

instrução do processo de licenciamento do referido equipamento para funcionar como Centro de Dia e 

Serviço de Apoio Domiciliário. 

Paralelamente a Associação manteve a execução do Projecto “Género! Promover a 

Igualdade…Reduzir a Diferença” enquadrado na tipologia 7.3 - Apoio Técnico e Financeiro às 

Organizações Não Governamentais, cujo “términus” está previsto para o final do mês de Novembro deste 

ano. Ainda no decorrer do presente ano foi encerrado o Projeto de Apoio ao Empreendedorismo, 

Associativismo e Criação de Redes Empresariais de Atividades Económicas Geridas por Mulheres – 

vertente de consultoria cuja execução física tinha transitado do ano anterior, e foi executado um projeto 

no mesmo âmbito de intervenção na vertente formativa. 

Foi ainda submetida uma candidatura ao concurso para financiamento de um projeto que integra 

um Programa de Respostas Integradas (PRI), no eixo da Reinserção, com área de intervenção centrada no 

Território da Linha do Minho, publicado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências, que ainda se encontra em análise. 

Neste documento, submetido à Vossa apreciação, apresentam-se de forma concisa as atividades 

desenvolvidas ao longo do ano transato e as iniciativas que se pretendem levar a cabo no próximo ano, 

resumindo o trabalho de todos os colaboradores e associados que, com a sua dedicação, contribuíram 

para a dinâmica deste projeto associativo. 
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II.  II.  II.  II.  RESUMO DAS ATIVIDADESRESUMO DAS ATIVIDADESRESUMO DAS ATIVIDADESRESUMO DAS ATIVIDADES    2012012012013333    

 
Neste item são apresentadas, sucintamente, o conjunto de actividades promovidas pela Associação 

durante o corrente ano: 

 

Género: Promover a Igualdade…Reduzir a Diferença!Género: Promover a Igualdade…Reduzir a Diferença!Género: Promover a Igualdade…Reduzir a Diferença!Género: Promover a Igualdade…Reduzir a Diferença!    
 
Projecto financiado pela Comissão de Igualdade de Género no âmbito da medida 7.3 do Programa 

Operacional Potencial Humano (POHP), inserido no Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-

2013 (QREN), com o objetivo geral de promover ações para vencer as contrariedades da sociedade no 

que respeita às desigualdades entre homens e mulheres, visíveis no mercado de trabalho e nos órgãos de 

tomada de decisão em diversas as áreas. 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

� Implementar medidas de Igualdade de Género nas empresas; 

� Fomentar a criação do próprio emprego na população feminina; 

� Incentivar as mulheres para o desenvolvimento de atividades que visem a sua inserção laboral e na 

vida pública; 

� Favorecer a autonomia dos homens no que diz respeito à partilha de tarefas e responsabilidades na 

esfera privada;  

� Sensibilizar a comunidade em geral para a mudança de mentalidades, alteração de atitudes e 

práticas, visando um maior envolvimento dos homens na vida pessoal e familiar e das mulheres em 

causas publicas e profissionais.  

ResultadosResultadosResultadosResultados    

1. Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora (GAME)1. Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora (GAME)1. Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora (GAME)1. Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora (GAME)    

Gabinete de Promoção do Empreendedorismo no Feminino, através do apoio, orientação e 

acompanhamento no desenvolvimento e execução de ideias de negócio, assim como da organização de 

eventos de promoção de competências empresariais 

Consultas - 16 Mulheres 

Workshops - 89 Mulheres 

Roadshow «Empreender no Feminino» - 457 Mulheres 

2. Ação de Sen2. Ação de Sen2. Ação de Sen2. Ação de Sensibilização dirigido a Homenssibilização dirigido a Homenssibilização dirigido a Homenssibilização dirigido a Homens    

Ação com o objetivo de incentivar a sua participação na partilha de tarefas domésticas (culinária, 

puericultura e organização doméstica), fomentando uma harmoniosa conciliação entre as 

responsabilidades familiares e profissionais de Homens e Mulheres. 

Número total de homens participantes: 129 Homens 

3. 3. 3. 3. AçõesAçõesAçõesAções    de sensibilização dirigida a Mulheres de sensibilização dirigida a Mulheres de sensibilização dirigida a Mulheres de sensibilização dirigida a Mulheres     
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Desenvolvimento de actividades que visem a inserção e crescimento da mulher no contexto de vida 

profissional e público (ex: princípios e actividades promotoras da democracia paritária, conciliação e 

partilha do poder de tomada de decisão). 

Número total de Mulheres participantes: 64 Mulheres 

4. Ação de sensibilização dirigi4. Ação de sensibilização dirigi4. Ação de sensibilização dirigi4. Ação de sensibilização dirigidas ao tecido organizacionaldas ao tecido organizacionaldas ao tecido organizacionaldas ao tecido organizacional    

Ação com o objetivo de fazer evoluir atitudes e comportamentos relativos à conciliação da vida familiar e 

profissional. 

Reuniões – 50 Entidades/Empresas 

Inquéritos Diagnósticos– 60 Inquéritos respondidos 

Workshop «Responsabilidade Social Corporativa» - 17 empreendedoras 

5. Seminário Igualdad5. Seminário Igualdad5. Seminário Igualdad5. Seminário Igualdade de Género nas Organizaçõese de Género nas Organizaçõese de Género nas Organizaçõese de Género nas Organizações    

Seminário de Boas Práticas empresariais em Igualdade de Género, no domínio da gestão do tempo de 

trabalho na óptica da conciliação da vida profissional com a vida familiar, pessoal e cívica, e 

consequentemente estimular o intercâmbio dessas práticas entre empresas. 

Número total de pessoas participantes: 157 

6. Campanha de Sensibilização Pública6. Campanha de Sensibilização Pública6. Campanha de Sensibilização Pública6. Campanha de Sensibilização Pública    

 Campanha de sensibilização com especial incidência nos meios de comunicação locais (jornais e rádio) e 

nas empresas da região com o objetivo de alterar comportamentos e estereótipos que determinam 

substancialmente as posições e atitudes face ao poder e tomada de decisão. 

Número total de pessoas alcançadas: 5000 pessoas 

Relativamente às ações formativas em 2013 finalizaram as seguintes ações: 

 

Empreendedorismo Feminino 2013Empreendedorismo Feminino 2013Empreendedorismo Feminino 2013Empreendedorismo Feminino 2013    

 

- Apoio ao Empreendedorismo, Associativismo e Criação de Redes Empresariais de Atividades 

Económicas Geridas por Mulheres – Consultoria de 2010 a 2013;  

Objetivos: A candidatura integrava ações de consultoria/redes e a atribuição de prémio ao arranque para 

as 12 empresas que deram início da atividade (pois houve 4 empreendedoras que desistiram do projeto), 

tendo cada uma das empreendedoras 80 horas de consultoria por cada empresa/ negócio que tivesse 

sido constituído. Este processo de tutoria e consultoria é desenvolvido por consultores selecionados pela 

empresa formadora (simultaneamente entidade formadora do projeto), atendendo à sua significativa 

experiência na elaboração de planos de negócio, no apoio prestado aos mais diversos níveis na fase de 

arranque de um considerável número de empresas, bem como à eficácia patenteada pelas metodologias 

utilizadas neste tipo de serviços. 

Terá a duração de 80 horas, e como pilar orientador o guião “Referencial - Elementos do Plano de 

Negócios” divulgado pelo Programa Operacional Potencial Humano (POPH) e Comissão para a Cidadania 
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e Igualdade de Género (CIG) por outro lado, e de acordo com a legislação vigente, o mínimo de um terço 

dessas horas (27 horas) serão desenvolvidas após a criação da empresa. 

Cada sessão de consultoria terá como destinatárias um máximo de 2 promotoras, de forma a que o 

acompanhamento seja o mais individualizado possível (o que não seria atingido de forma desejável com 

grupos maiores), e que haja uma lógica de eficiência na gestão dos recursos públicos afetos ao projeto. A 

constituição de grupos de 2 promotoras será concretizado sempre que as áreas de negócio a desenvolver 

o permitam, ou seja, que sejam semelhantes ou complementares 

 

- Apoio ao Empreendedorismo, AsApoio ao Empreendedorismo, AsApoio ao Empreendedorismo, AsApoio ao Empreendedorismo, Associativismo e Criação de Redes Empresariais de Atividades sociativismo e Criação de Redes Empresariais de Atividades sociativismo e Criação de Redes Empresariais de Atividades sociativismo e Criação de Redes Empresariais de Atividades 

Económicas Geridas por Mulheres Económicas Geridas por Mulheres Económicas Geridas por Mulheres Económicas Geridas por Mulheres ––––    Formação Formação Formação Formação ----    11113 de Maio a 19 de Julho de 20133 de Maio a 19 de Julho de 20133 de Maio a 19 de Julho de 20133 de Maio a 19 de Julho de 2013    

    

- Objetivos: Este projeto contempla três vertentes: formação profissional, consultoria numa fase posterior, 

(com vista ao desenvolvimento de plano de negócios e prémio de arranque), e criação de rede 

interempresas, tendo as empreendedoras 194 horas de formação com o objetivo da intervenção 

formativa consubstanciam-se num processo de aprendizagem de todo um conjunto de competências e 

conhecimentos teórico-práticos que irão sustentar, do ponto de vista das empreendedoras, as restantes 

etapas do projeto. 

Em termos de público-alvo, as ações foram desenvolvidas na sede da ADSL, dirigindo-se a 15 mulheres 

desempregadas com habilitações mínimas ao nível de 12.º ano e a grande maioria licenciadas, 

frequentando a fase de consultoria 9 das formandas. 

 

Ações de formação modular:Ações de formação modular:Ações de formação modular:Ações de formação modular:    

    

Objetivos: As formações Modulares Certificadas são cursos de 25 a 50 horas, que têm como destinatários 

ativos desempregados ou empregados, com baixas qualificações, ou qualificações desadequadas ao 

mercado trabalho. Estas ações formativas pretendem ajustar às necessidades locais, regionais, em 

matéria de empregabilidade e, por outro, às necessidades de qualificação dos adultos desempregados. 

Pretende-se facilitar a entrada ou reentrada dos desempregados no mercado de trabalho e, por outro, 

aumentar as qualificações dos ativos empregados, de forma a garantir a sua competitividade e, 

consequentemente, a sua empregabilidade. 

Ações Finalizadas em 2013 

UFCD: 3545 – Higiene da Pessoa Idosa no Domicílio – 08-11-2012 a 07-01-2013 – 20 formandos; 

UFCD: 3545 – Higiene da Pessoa Idosa no Domicílio 2º ação - 14-02-2013 a 26-03-2013- 18 

formandos; 

UFCD: 3546 – Prevenção e Primeiros Socorros – 28-01-2013 a 07-03-2013 – 20 formandos; 

UFCD: 3546 – Prevenção e Primeiros Socorros – 2º ação-18 -03-2013 a 29-04-2013 – 16 formandos; 
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UFCD: 3546 - Prevenção e Primeiros Socorros – 3º ação- 09-04-2013 a 16-05-2013 – 17 formandos; 

UFCD: 3262- Acompanhamento em creches e Jardins de Infância – 03-04-2013 a 15-05-2013 – 18 

formandos; 

UFCD: 3262 - Acompanhamento em creches e Jardins de Infância – 2º ação – 22-04-2013 a 13-06-2013 

– 15 formandos; 

UFCD: 3538- Saúde da Pessoa Idosa- Cuidados Básicos – 04-02-2013 a 09-02-2013 – 15 formandos; 

UFCD: 3258 – Técnicas de Animação- 18-09-2013 a 28-10-2013 – 14 formandos. 

 

CCCCandidatura ao PRI do território da Linha do Minho, eixo da Reinserçãoandidatura ao PRI do território da Linha do Minho, eixo da Reinserçãoandidatura ao PRI do território da Linha do Minho, eixo da Reinserçãoandidatura ao PRI do território da Linha do Minho, eixo da Reinserção    

 

Com a implementação do projeto objetiva-se desenvolver um conjunto de ações (estruturadas e 

integradas na metodologia do PORI) que visem a (re)inserção social e profissional e a prevenção da 

desinserção de indivíduos com percursos ligados ao consumo de substâncias psicoativas e 

correspondentes Famílias, numa perspetiva sistémica, que encare o indivíduo como um todo, e que 

procure atuar ao nível das dimensões em carência  que constituem obstáculos a percursos de integração 

sustentados e duradouros.  

Entre as ações a desenvolver priorizam-se os Atendimentos Descentralizados que visam facultar o 

Acompanhamento Psicossocial, as Entrevistas Motivacionais Emprego e Formação, os Treinos de 

Competências, os Workshops e a Bolsa de Empregadores e Mediação Social. Contudo todas as outras 

ações previstas, designadas de Atividades Educativas-Culturais/Lúdico-Pedagógicas, Interajuda, Banco 

de Recursos, Recurso ao Jurista e as Visitas Domiciliárias convergem no sentido de melhorar a qualidade 

de vida e aumentar a participação deste tipo de população na comunidade, potenciando a sua 

(re)inserção e contribuindo para prevenir recaídas. 

Tendo por base o diagnóstico do território da Linha do Minho descrevem-se de forma sucinta os 

problemas/necessidades dos grupos alvo a abranger com a implementação do Projecto “Cria-te”: 

- Jovens/Adultos em processo de exclusão social e com comportamentos desviantes referenciados pelos 

parceiros das Redes Sociais da Linha do Minho; 

- Indivíduos/Famílias com consumos problemáticos de substâncias lícitas e ilícitas; 

- Pais com filhos adolescentes consumidores de SPA; 

- Sistemas Sociais: Agentes económicos, educativos, sociais e de saúde. 

Para possibilitar uma intervenção concertada e ajustada às necessidades dos grupos-alvo do projeto 

proposto a candidatura, pretende-se envolver dois recursos humanos, entre eles um Coordenador, a 

tempo inteiro e um Técnico Superior, a tempo parcial. A equipa de trabalho será constituída por técnicos 

com habilitações superiores e experiência profissional adequada aos cargos a executar, salientando 

ainda que será imprescindível para o ótimo funcionamento das do projeto o estabelecimento de parcerias 

e a constante articulação entre os diversos profissionais. 
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Programa de Férias Programa de Férias Programa de Férias Programa de Férias 2013201320132013    

 

O Programa de Férias 2013    foi dinamizado para as crianças do concelho durante as seguintes 

interrupções letivas:    

• Páscoa – Março 

Nº total de crianças inscritas: 20 crianças 

• Verão – Junho, Julho, Agosto e Setembro 

Nº total de crianças inscritas: 80 crianças 

• Natal – Dezembro e Janeiro 

Nº total de crianças inscritas: (ainda por dinamizar) 

 

Objetivos: Destina-se a todas as crianças dos 3 aos 13 anos de idade. Pretende-se com a dinamização do 

A.T.L. dar a cada criança, através da participação em grupo, a oportunidade da sua inserção na 

sociedade, favorecer a inter-relação família/escola/comunidade/estabelecimento, em ordem a uma 

valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio e criar um ambiente propício 

ao desenvolvimento pessoal de cada criança, de forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de 

compreensão de respeito e aceitação de cada um. 

 

 

Espaço Sénior de GondarémEspaço Sénior de GondarémEspaço Sénior de GondarémEspaço Sénior de Gondarém    

 

O Espaço Sénior de Gondarém está vocacionado para a prestação de serviços indispensáveis à 

comunidade sénior do concelho de Vila Nova de Cerveira. Disponibiliza e assegura na freguesia de 

Gondarém, desde o dia 18 de Março de 2013 serviços indispensáveis à satisfação das necessidades 

básicas em dias úteis, tais como: 

• Alimentação (almoço, lanche e reforço para o jantar) 

• Atividades de animação/ocupação 

• Higiene pessoal 

• Transporte diário para frequência do Espaço Sénior 

• Transporte/Acompanhamento a consultas 

• Tratamento de roupas 
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Objetivos: Este Espaço tem por objetivos reduzir situações de isolamento e evitar que o envelhecimento, a 

doença, a deficiência ou outros motivos privem o idoso, o doente ou a pessoa com deficiência de viver a 

sua vida quotidiana com qualidade, dignidade e segurança; incentivar a independência e a autonomia do 

utente, o convívio e a sua participação ativa nas atividades do Espaço e na vida da Comunidade; 

desenvolver as capacidades ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e inserção 

no meio sociocultural; promover a inovação e as novas descobertas; valorizar a formação ao longo da vida 

e proporcionar uma vida mais harmoniosa atrativa e dinâmica e valorizar as capacidades, competências, 

saberes e cultura do idoso aumentando a sua auto-estima e auto-confiança. 

 

Nº de utentes abrangidos – 18 (dos quais um acabou por ser inserido no Lar e outro desistiu por não se 

adaptar)  
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III. III. III. III. A ESTRATÉGIA DA ASSOCIAÇÃOA ESTRATÉGIA DA ASSOCIAÇÃOA ESTRATÉGIA DA ASSOCIAÇÃOA ESTRATÉGIA DA ASSOCIAÇÃO    
 
MissãoMissãoMissãoMissão    

 
A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira tem por missão prestar 

serviços de segurança e solidariedade social, saúde e cuidados continuados, apoiando, de forma inequívoca, 

as necessidades das crianças, jovens, pessoas idosas e comunidade envolvente, de forma integral e 

personalizada. Promove ainda acções que visam a igualdade de género, o desenvolvimento local, a economia 

social do concelho e a educação e formação dos Cerveirenses. 

 
VisãoVisãoVisãoVisão    

 
A ADSL pretende reproduzir acções de cariz marcadamente social promovendo, de forma clara, 

serviços que respondam às necessidades da comunidade. 
 

Pretende-se prestar serviços de excelência aos utentes/clientes, tornando-os mais adequados à 

realidade social e mais próximos dos seus utilizadores. 

 
ObjeObjeObjeObjectivos Estratégicosctivos Estratégicosctivos Estratégicosctivos Estratégicos    
 
 

Atendendo ao actual contexto de crise, e à necessidade de sobrevivência das instituições sociais, 

nomeadamente daquelas que não são subvencionadas de forma continuada, a Direcção desta Associação 

manterá os objectivos estratégicos delineados nos anos anteriores, prosseguindo com a estratégia delineada 

em 2009. 
 

Assim sendo, considerada a Missão da ADSL e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, 

constituem-se como objectivos estratégicos a priorizar em 2014: 

 

1. Melhorar a capacidade de intervenção da Associação e ampliar o âmbito da cooperação 

interinstitucional;  

2. Consolidar a imagem da Associação na comunidade através da promoção de políticas que visem o 

aumento das competências sociais e profissionais dos Cerveirenses;  

3. Criar Condições de Sustentabilidade da Estrutura  

4. Aferir a Qualidade da Acção Desenvolvida  

 

 
Objectivo  1:  Melhorar  a  capacidade  de  intervenção  da  Associação  e  ampliar  o  âmbito  da cooperação 

interinstitucional 
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- Dinamizar acções que visem o alargamento da intervenção da Associação, nomeadamente com 

a dinamização do Espaço Sénior de Gondarém e os Programas de Atividades de Tempos Livres; 
 

- Aprofundar parcerias de desenvolvimento das acções acima referenciadas. 

 
Objectivo 2: Consolidar a imagem da Associação na comunidade através da promoção de políticas que 

visem o aumento das competências sociais e profissionais dos Cerveirenses 
 

- Promover o desenvolvimento de acções de formação adequadas às reais necessidades da 

comunidade, pugnando por um incremento das competências profissionais e sociais dos cerveirenses;  
 
- Desenvolver projectos de formação que visem a Inclusão Social de públicos mais 

desfavorecidos;  
 
- Reforçar a comunicação com os associados;  
 
- Divulgar publicamente os resultados.  
 

 
Objectivo 3: Criar Condições de Sustentabilidade da Estrutura 
 

- Promoção de serviços permanentes, de apoio às crianças, jovens e idosos da comunidade, 

subvencionados pelo Sistema de Segurança Social, criando, desta forma, a sustentabilidade da própria 

Associação, a médio/longo prazo; 
 

- Estudar formas de financiamento não eventual, designadamente através da oferta de serviços à 

comunidade empresarial local 
 
 
Objectivo 4: Aferir a Qualidade da Acção Desenvolvida 
 

- Criar um referencial de avaliação do desempenho organizacional a partilhar com as entidades 

parceiras.  
 

- Promover o reforço do envolvimento dos associados nas actividades desenvolvidas pela 

Associação.  
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IV IV IV IV ––––    PLANO DE ATIVIDADESPLANO DE ATIVIDADESPLANO DE ATIVIDADESPLANO DE ATIVIDADES    

Planificação das Planificação das Planificação das Planificação das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    ----    ADSLADSLADSLADSL    

PlanificaçãoPlanificaçãoPlanificaçãoPlanificação    ––––    2014201420142014    

ProjetoProjetoProjetoProjeto    AçõesAçõesAçõesAções    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    ResponResponResponResponsávelsávelsávelsável    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    MetasMetasMetasMetas    DestinatáriosDestinatáriosDestinatáriosDestinatários    IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores    

ProjetoProjetoProjetoProjeto    
CriaCriaCriaCria----tetetete    

Atendimentos Atendimentos Atendimentos Atendimentos 
descentralizadosdescentralizadosdescentralizadosdescentralizados    

Novembro 2013 a 
Outubro 2015 

Joana 
Correia/Stéphanie 
Cunha - Projecto 
"Cria-te" 

Facultar apoio e acompanhamento psicossocial ou de 
outro tipo a indivíduos sinalizados com problemáticas 

relacionadas com o consumo de substâncias 
psicoactivas com vista à promoção da (re)inserção ou 

prevenção da desinserção. 

85 Consumidores em 
processo de reinserção; 25 

Famílias. 

Consumidores em 
processo de reinserção; 
Famílias com consumos 
problemáticos de 

substâncias lícitas ou 
ilícitas. 

Nº de indivíduos 
encaminhados; Nº de 
atendimentos 

descentralizados (por 
Concelho); Nº de processos 

abertos; Nº de PIs 
realizados e avaliados; Nº 
de indivíduos colocados em 

respostas sociais 
inclusivas. 

ProjetoProjetoProjetoProjeto    
CriaCriaCriaCria----tetetete    

Entrevistas Entrevistas Entrevistas Entrevistas 
Motivacionais Motivacionais Motivacionais Motivacionais 

Emprego e FormaçãoEmprego e FormaçãoEmprego e FormaçãoEmprego e Formação    

Novembro 2013 a 
Outubro 2015 

Joana 
Correia/Stéphanie 
Cunha - Projecto 
"Cria-te" 

Promover o auto-conhecimento, identificação de 
interesses e valores pessoais; orientação assertiva 
para o mercado de trabalho tendo em conta a decisão 

vocacional; orientação para o programa Vida 
Emprego. 

60 consumidores em 
processo de reinserção. 

Consumidores em 
processo de reinserção. 

Nº de indivíduos avaliados 
com PI para emprego e 

Formação; Nº de indivíduos 
entrevistados para medidas 
de apoio ao emprego 

protegido. 

ProjetoProjetoProjetoProjeto    
CriaCriaCriaCria----tetetete    

Treinos de Treinos de Treinos de Treinos de 
CompetênciasCompetênciasCompetênciasCompetências    

Novembro 2013 a 
Outubro 2015 

Joana 
Correia/Stéphanie 
Cunha - Projecto 
"Cria-te" 

Promover o desenvolvimento de uma série de 
competências que lhes permitam agir como pessoas 
mais autónomas e contribuir para o estabelecimento 
de relações pessoais mais assertivas nos vários 

contextos em que estejam inseridos: Família, Escola, 
Emprego e Comunidade. 

40 consumidores em 
processo de reinserção. 

Consumidores em 
processo de reinserção 

Nº de sessões realizadas; 
Nº de participantes. 
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ProjetoProjetoProjetoProjeto    
CriaCriaCriaCria----tetetete    

Bolsa de Bolsa de Bolsa de Bolsa de 
empregadores e empregadores e empregadores e empregadores e 
Mediação SocialMediação SocialMediação SocialMediação Social    

Novembro 2013 a 
Outubro 2015 

Joana 
Correia/Stéphanie 
Cunha - Projecto 
"Cria-te" 

Aumentar a bolsa social de empregadores do 
território da Linha do Minho, para (re)inserção 

mediante medidas de apoio ao emprego protegido; 
entrevistar os utentes e os empregadores para 

organizar o processo de candidatura às medidas de 
apoio ao emprego protegido do IEFP e para a 

realização da mediação do utente em meio laboral. 

25 Organizações sediadas 
no território da Linha do 
Minho; 8 consumidores em 
processo de reinserção. 

Organizações; 
Consumidores em 

processo de reinserção. 

Nº de indivíduos 
encaminhados; Nº de 

entidades contactadas; Nº 
de reuniões efetuadas; Nº 
de utentes integradas 
através de medidas de 
apoio ao emprego 

protegido do IEFP; Nº de 
reuniões de mediação 

efetuadas com a entidade e 
o utente. 

ProjetoProjetoProjetoProjeto    
CriaCriaCriaCria----tetetete    

Debates/Workshops Debates/Workshops Debates/Workshops Debates/Workshops 
TemáticosTemáticosTemáticosTemáticos    

Novembro 2013 a 
Outubro 2015 

Joana 
Correia/Stéphanie 
Cunha - Projecto 
"Cria-te" 

Proporcionar esclarecimentos e informações sobre 
temáticas relevantes em parceria com outras 
entidades na sua organização e implementação, 
dirigidas a grupos alvo com necessidades 

específicas. 

45 Consumidores em 
processo de reinserção; 10 

Famílias; 10 
Instituições/Técnicos. 

Consumidores em 
processo de reinserção; 
Famílias com consumos 
problemáticos de 

substâncias lícitas ou 
ilícitas; 

Instituições/Técnicos. 

Nº de sessões realizadas; 
Nº de participantes; Nº de 
entidades/profissionais 
convidados para a 

dinamização das ações. 

ProjetoProjetoProjetoProjeto    
CriaCriaCriaCria----tetetete    

Atividades EducativasAtividades EducativasAtividades EducativasAtividades Educativas----
Culturais/LúdicoCulturais/LúdicoCulturais/LúdicoCulturais/Lúdico----
PedagógicasPedagógicasPedagógicasPedagógicas    

Novembro 2013 a 
Outubro 2015 

Joana 
Correia/Stéphanie 
Cunha - Projecto 
"Cria-te" 

Desenvolvimento de um conjunto de atividades de 
cariz Desportivo, Recreativo, Cultural e Lúdico - 

Pedagógico. 

40 Consumidores em 
processo de reinserção. 

Consumidores em 
processo de reinserção. 

Nº de indivíduos envolvidos; 
Nº de atividades realizadas. 

ProjetoProjetoProjetoProjeto    
CriaCriaCriaCria----tetetete    

Visitas DomiciliáriasVisitas DomiciliáriasVisitas DomiciliáriasVisitas Domiciliárias    
Novembro 2013 a 
Outubro 2015 

Joana 
Correia/Stéphanie 
Cunha - Projecto 
"Cria-te" 

Visam aproximação aos agregados familiares e tem 
como objetivo recolher dados/informações que 
possibilitem avaliação da situação e dinâmica 
familiar com vista à implementação de uma 
intervenção que fomente o acompanhamento 

psicossocial. 

25 Consumidores em 
processo de reinserção; 10 

Famílias. 

Consumidores em 
processo de reinserção; 
Famílias com consumos 
problemáticos de 

substâncias lícitas ou 
ilícitas. 

Nº de visitas efetuadas. 
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ProjetoProjetoProjetoProjeto    
CriaCriaCriaCria----tetetete    

Grupos de InterGrupos de InterGrupos de InterGrupos de Inter----AjudaAjudaAjudaAjuda    
Novembro 2013 a 
Outubro 2015 

Joana 
Correia/Stéphanie 
Cunha - Projecto 
"Cria-te" 

Constituição de um espaço de partilha de 
experiências de vida, de criação de laços de 

solidariedade e de relações de confiança que visem 
através da informação e de troca de opiniões, 

restabelecer a autoestima, fortalecer a capacidade de 
tomar decisões e de adquirir autonomia. 

30 consumidores em 
processo de reinserção. 

Consumidores em 
processo de reinserção. 

Nº de grupos formados; Nº 
de indivíduos envolvidos. 

ProjetoProjetoProjetoProjeto    
CriaCriaCriaCria----tetetete    

Banco de RecBanco de RecBanco de RecBanco de Recursosursosursosursos    
Novembro 2013 a 
Outubro 2015 

Joana 
Correia/Stéphanie 
Cunha - Projecto 
"Cria-te" 

Constituição de um banco de recursos do projeto 
“Cria-te” através do desenvolvimento de atividades 
com a participação dos utentes, que possibilitem 
aquisição de alimentos, produtos de higiene, 

vestuário, entre outros, com vista à satisfação das 
necessidades básicas de utentes e correspondentes 

Famílias, que demonstrem carências. 

40 consumidores em 
processo de reinserção; 25 

Famílias. 

Consumidores em 
processo de reinserção; 
Famílias com consumos 
problemáticos de 

substâncias lícitas ou 
ilícitas. 

Nº de iniciativas realizadas; 
Nº de indivíduos envolvidos; 
Nº de consumidores em 
processo de reinserção e 
famílias com necessidades 
básicas asseguradas. 

ProjetoProjetoProjetoProjeto    
CriaCriaCriaCria----tetetete    

Recurso ao JuRecurso ao JuRecurso ao JuRecurso ao Juristaristaristarista    
Novembro 2013 a 
Outubro 2015 

Joana 
Correia/Stéphanie 
Cunha - Projecto 
"Cria-te" 

Estabelecimento de protocolos ou parcerias com as 
Câmaras Municipais de Valença, Vila Nova de 

Cerveira e Caminha com o intuito de possibilitarem a 
disponibilização do jurista que exerce funções em 
cada uma destas entidades quando se revele 
necessária a sua intervenção no apoio ao 

esclarecimento de questões, dúvidas ou problemas 
dos grupos-alvo no âmbito jurídico. 

20 Consumidores em 
processo de reinserção. 

Consumidores em 
processo de reinserção. 

Nº de protocolos 
estabelecidos; Nº de 

indivíduos encaminhados 
para o Jurista; Nº de 

indivíduos que beneficiam 
de esclarecimento jurídico. 

Formação Formação Formação Formação 
Modular Modular Modular Modular 
Certificada Certificada Certificada Certificada 
Projeto Projeto Projeto Projeto 
075276/075276/075276/075276/
2013/232013/232013/232013/23    

Promoção de Promoção de Promoção de Promoção de 
Formações Modulares Formações Modulares Formações Modulares Formações Modulares 

CertificadCertificadCertificadCertificadasasasas    

Janeiro a Novembro 
2014 

Ana Cantinho 

As Formações Modulares Certificadas são cursos de 
25 a 50 horas, que têm como destinatários ativos 
desempregados ou empregados, com baixas 

qualificações, ou qualificações desadequadas ao 
mercado trabalho. 

Formar 140 pessoas nas 7 
ações ( 20 formandos por 

ação) 

População em Geral, 
ativos desempregados ou 

empregados 

Nº de ações de formação; 
nº de certificados emitidos 

Apoio aos Apoio aos Apoio aos Apoio aos 
EmpreendEmpreendEmpreendEmpreend
edores edores edores edores ––––    
100423/100423/100423/100423/
2013/762013/762013/762013/76    

Desenvolvimento do Desenvolvimento do Desenvolvimento do Desenvolvimento do 
processo de apoio e processo de apoio e processo de apoio e processo de apoio e 
consultoria a consultoria a consultoria a consultoria a 

empreenempreenempreenempreendedorasdedorasdedorasdedoras    

Novembro 2013 a 
Maio 2014 

Ana Cantinho 

Após o imprescindível processo de formação, 
consubstanciado num curso de 194 horas que aborda 
as 4 temáticas previstas no referencial da Tipologia, 
as formandas avançam com a criação da empresa 

Abertura de 9 Empresas 

Empreendedoras que 
frequentaram a ação de 

formação de 
"Empreendedores 
Feminino" 

Nº de Empresas 
constituidas nas Finanças 
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Programa Programa Programa Programa 
de Férias de Férias de Férias de Férias 
2014201420142014    

Promoção de Promoção de Promoção de Promoção de 
Programas de Férias Programas de Férias Programas de Férias Programas de Férias 
nos períodos de nos períodos de nos períodos de nos períodos de 
interrupção escolar interrupção escolar interrupção escolar interrupção escolar 
para crianças dos 3 para crianças dos 3 para crianças dos 3 para crianças dos 3 
aos 13 anosaos 13 anosaos 13 anosaos 13 anos    

Interrupções letivas 
da Páscoa, Verão e 

Natal 
 

Permitir a cada criança, através da participação em 
grupo, a oportunidade da sua inserção na sociedade; 

Favorecer a inter-relação 
família/escola/comunidade/estabelecimento, em 
ordem a uma valorização, aproveitamento e 

rentabilização de todos os recursos do meio; Criar um 
ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de 
cada criança, de forma a ser capaz de se situar e 
expressar num clima de compreensão de respeito e 

aceitação de cada um. 

Aumentar/ melhorar a 
qualidade da resposta a 30 
crianças do Pré-escolar e 
30 crianças do 1ºciclo; 

30 crianças do 1ºciclo e 
30 crianças do Concelho 
de Vila Nova de Cerveira 

nºde crianças que integram 
o espaço de A.T.L.; nº de 
actividades ludico-

pedagógicas realizadas; 

Espaço Espaço Espaço Espaço 
SéniorSéniorSéniorSénior    de de de de 
GondarémGondarémGondarémGondarém    

Fornecimento de Fornecimento de Fornecimento de Fornecimento de 
refeições (almoço e refeições (almoço e refeições (almoço e refeições (almoço e 

lanche)lanche)lanche)lanche)    

Janeiro a Dezembro 
2014 

 

Reduzir situações de isolamento e evitar que o 
envelhecimento, a doença, a deficiência ou outros 
motivos privem o idoso, o doente ou a pessoa com 
deficiência de viver a sua vida quotidiana com 

qualidade, dignidade e segurança;                                                                   
Incentivar a independência e a autonomia do utente, 
o convívio e a sua participação ativa nas atividades 

do Espaço e na vida da Comunidade;               
Desenvolver as capacidades ao nível do equilíbrio 
sócio emocional, das relações interpessoais e 

inserção no meio sociocultural;  
Promover a inovação e as novas descobertas; 
Valorizar a formação ao longo da vida; 

Proporcionar uma vida mais harmoniosa atrativa e 
dinâmica e valorizar as capacidades, competências, 
saberes e cultura do idoso aumentando a sua auto-

estima e auto-confiança. 

Aumentar/ melhorar a 
qualidade da resposta a 30 

idosos 

Pessoas de ambos os 
sexos na situação de 
reforma, pré-reforma ou 
pensionista, ou que  a 
sua situação familiar, 
socioeconómica, de 
saúde ou de isolamento 
justifique o apoio deste 

serviço. 

Nº de utentes que integram 
o Espaço Sénior de 

Gondarém 

Atividades de convívio, Atividades de convívio, Atividades de convívio, Atividades de convívio, 
animação, ocupação e animação, ocupação e animação, ocupação e animação, ocupação e 
preparação físicapreparação físicapreparação físicapreparação física    

Reforço para o jantarReforço para o jantarReforço para o jantarReforço para o jantar    

Higiene pessoalHigiene pessoalHigiene pessoalHigiene pessoal    

Transporte diário para Transporte diário para Transporte diário para Transporte diário para 
a frequência do a frequência do a frequência do a frequência do 
Espaço SéniorEspaço SéniorEspaço SéniorEspaço Sénior    

Transporte/acompanhTransporte/acompanhTransporte/acompanhTransporte/acompanh
amento a consultasamento a consultasamento a consultasamento a consultas    

Tratamento de roupaTratamento de roupaTratamento de roupaTratamento de roupa    

Pareceria Pareceria Pareceria Pareceria 
Pingo Pingo Pingo Pingo 
Doce Doce Doce Doce ----    
ADSL ADSL ADSL ADSL ----    
Rede Rede Rede Rede 
SocialSocialSocialSocial    

Gestão/Distribuição Gestão/Distribuição Gestão/Distribuição Gestão/Distribuição 
ddddos Donativos do os Donativos do os Donativos do os Donativos do 
Pingo DocePingo DocePingo DocePingo Doce    

Janeiro a Dezembro 
2014 

Direção 
Associação 

No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo 
Doce, a ADSL assume desde 2011 a distribuição dos 
donativos no âmbito do mecenato social para a Loja 

Social e as IPSS do concelho. 

Garantir a distribuição 
diária dos bens alimentares 
cedidos aos agregados 
familiares carenciados do 

concelho 

Famílias carenciadas que 
beneficiam de apoio da 
Loja Social concelhia e 
utentes carenciados das 

IPSS 

N.º de guias de transporte 
emitidas; n.º de famílias 

abrangidas 
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V. ORÇAMENTOV. ORÇAMENTOV. ORÇAMENTOV. ORÇAMENTO    

Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira 

ORÇAMENTO Previsional  - 2014 

RubricasRubricasRubricasRubricas    Receitas 2014Receitas 2014Receitas 2014Receitas 2014    Despesas 2014Despesas 2014Despesas 2014Despesas 2014    

Projetos POPHProjetos POPHProjetos POPHProjetos POPH                    

Formação Modular Certificada     

Contribuição FSE 18.195,66 €   

Contribuição Pública Nacional (Orçamento Segurança Social) 3.211,00 €   

Sub-total 21.406,66 € 21.406,66 € 

Apoio Empreendedorismo – Ações Não Formativas 2013   

Contribuição FSE 54.482,65 €   

Contribuição Pública Nacional (Orçamento Segurança Social) 23.349,71 €   

Sub-total 77.832,36 € 77.832,36 € 

IDT – Projeto “Cria-te”   

Investimento IDT 21.500,00 €   

Sub-total 21.500,00 € 21.500,00 € 

    Valências de Apoio SocialValências de Apoio SocialValências de Apoio SocialValências de Apoio Social                    

Programas de Férias Escolares 7.000,00 €   

Espaço Sénior 18.000,00 €   

Outras Valências Outras Valências Outras Valências Outras Valências     25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 €€€€    25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 €€€€    

Subsídios 5.000,00 €   

Quotas dos Associados 264,00 €   

Sub-total 9.644,00 € 9.644,00 € 

      

TotalTotalTotalTotal    155.383,02 155.383,02 155.383,02 155.383,02 €€€€    155.383,02 155.383,02 155.383,02 155.383,02 €€€€    
 

 


