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ACONTECEU 

DIAS NACIONAIS
Celebração do NEPAL

No passado dia 19 de outubro, o GIRAMUNDO organizou mais uma celebração cultural dos dias
Nacionais, desta vez da Nacionalidade Nepalesa. Esta celebração coincidiu com a festividade
Dashain, um evento espiritual que envolveu a bênção de prosperidade e abundância para
tod@s! Esteve presente, e discursou, o presidente da Associação Nacional do Nepal e a equipa
do projeto recebeu por parte desta comunidade a bênção espiritual.
O evento contou com a presença de um público diversificado, sendo este maioritariamente de
nacionalidade portuguesa, indiana, búlgara e nepalesa. Foram momentos de interação e
partilha intercultural que contou com dança nepalesa, canto e prova gastronómica.
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Voluntariado +

Entidade financiadora e promotora:                  Entidade promotora:                                     Entidade executora: 

Já conhece os projetos existentes? Faça parte desta causa!

Para mais informações ou Como se inscrever:

Contacte o Setor da Ação Social ou através do seguinte
endereço de e-mail: banco.voluntariado@cm-odemira.pt

As/Os menores de idade necessitam da autorização da/o sua/seu responsável.

No dia 22 de Outubro estivemos com as/os estudantes da
Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves a
divulgar o Banco Local de Voluntariado de Odemira.

mailto:banco.voluntariado@cm-odemira.pt
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Contactos:  Tânia Santos                                                                 projetost.e6g@gmail.com 283958747      

No dia 23 de outubro celebrou-se o Global
Dignity Day (Dia da Dignidade), por vários
países do mundo. Para assinalar esta data, o
Projeto ST-E6G associou-se ao desafio lançado
pelo Programa Escolhas, realizando uma
sessão para debater o tema com as duas
turmas de 5º ano do Agrupamento de Escolas
de S. Teotónio.

DIA DA DIGNIDADE

No dia 24 de outubro, realizou-se a sessão de plenário, que juntou as duas turmas,
abrangendo 50 alunos. Nessa sessão foram apresentadas as histórias selecionadas e
representativas de exemplos de dignidade, concluindo com a máxima de que são as
nossas escolhas que influenciam a nossa dignidade.
Boas Escolhas!

mailto:projetost.e5g@gmail.com
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Capacitar para a Inclusão

Entidade financiadora e promotora:                  Entidade promotora:                                     Entidade executora: Com o apoio:

EMAR - Equipa Multidisciplinar 
de Apoio ao Rendimento 
Social de Inserção

No âmbito da ação 7- Comunidade inclusiva, no
passado dia 24 de outubro, o projeto CLIIS promoveu
uma ação de formação realizada em Luzianes-Gare
sobre Gestão do tempo, em parceria com a EMAR –
Equipa Multidisciplinar de Apoio ao Rendimento Social
de Inserção.

Foi uma manhã muito rica e produtiva com dinâmicas
de grupo, partilha de conhecimentos e aprendizagens
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No passado dia 24 de outubro comemorámos o Dia Municipal para a
Igualdade!
Este dia foi assinalado com uma “Caminhada pela Igualdade”, realizada na
Ponte do Seixe, em Odeceixe, e contou com a participação de alunos e
alunas do 3º ciclo dos Agrupamentos de Escolas de S. Teotónio e Aljezur.
Após a caminhada na ponte, seguiu-se uma Color Run e os/as jovens
puderam ainda participar em atividades desportivas e artísticas, tendo o
GAVA também dinamizado um espaço de sensibilização que desafiava os
jovens a responder a algumas questões sobre esta temática na “Roda da
Igualdade”, incentivando assim à conversa e à discussão do tema.
Foi também apresentado o projeto sobre violência no namoro “Amar-te e
Respeitar-te”, que contou com a atuação do rapper português Jimmy P.

Esta iniciativa foi realizada no âmbito do Plano Intermunicipal para a
Igualdade de Género - Uma ponte para a Igualdade, envolvendo assim os
Municípios de Odemira e Aljezur.

DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE



No âmbito da componente “Campeonato Tri-Desportivo”, o
Giramundo organizou em outubro um torneio para a prática de
críquete, futebol e andebol. O mesmo ocorreu no campo de jogos
da FACECO, em São Teotónio em dois dias cheios de animação, boa
camaradagem e convívio!

Campeonato Tri-Desportivo Intercultural

ACONTECEU

Contámos com 5 equipas, com jogadores de várias nacionalidades, e com uma assistência de
mais de 120 pessoas a dar apoio aos jogadores. A associação Cautchú participou na organização
do evento, arbitrou os jogos e sem essa colaboração o Campeonato não teria sido possível!
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Jornadas Escola-Empresa

Entidade financiadora e promotora:            Entidade promotora:                                      Entidade executora:   Com o Apoio:                                                        

No âmbito da ação 6. Jornadas Escola – Empresa, o CLIIS promoveu uma visita de estudo para
estudantes do 11º ano e 12º ano da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves de
Odemira.

Visitaram-se duas empresas
agrícolas, a Maravilha Farms e a
Haygrove, onde as/os estudantes
aprenderam sobre os modo de
produção dos frutos vermelhos e
tiveram a oportunidade de
esclarecer as suas dúvidas.

Foi um dia muito bem passado!
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Atualmente ainda prevalece uma estereotipização de género nas atividades laborais e profissionais. Tarefas que
envolvem mais força ou resistência física, ou de maior risco, são social e preferencialmente atribuídas aos homens;
tarefas profissionais menos desgastantes são mais associadas às mulheres, que também veem dificultado o acesso a
cargos de poder.
Com o objetivo de facilitar a desconstrução destas crenças, convidámos 6 homens e 6 mulheres dos territórios de
Odemira e Aljezur para se deixarem fotografar em contexto profissional, incentivando assim à reflexão sobre esta
temática da Igualdade de Género no mundo do trabalho, na procura de uma sociedade mais justa e mais igualitária!

CAMPANHA DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE
“PESSOAS DE QUALIDADE, DEFENDEM A IGUALDADE”
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Porque é importante promover uma intervenção sistémica e
transversal nos vários contextos de educação formal e não formal das
crianças acompanhadas pelo projeto, o IG0+ promoveu ações de
sensibilização com as educadoras de infância das salas em que está a
ter intervenção mas também junto dos/as pais/mães e/ou
encarregados/as de educação destas crianças.

As sessões com as educadoras tiveram como objetivo o
desenvolvimento das duas competências no âmbito da introdução da
temática da igualdade de género nas suas práticas pedagógicas diárias.

Nas sessões realizadas com pais/mães e/ou encarregados/as de
educação, pretendeu-se essencialmente, despertar este público-alvo
para a temática da igualdade, levando-os a refletir algumas práticas
parentais através da discussão de tópicos-chave sempre com o enfoque
nas questões de género.

IGUALDADE DE GÉNERO NO PRÉ-ESCOLAR
Sessões com Educadoras de infância, Pais e Mães

Entidade Promotora e Financiadora: Entidade Executora: Com a colaboração:
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Com o arranque do ano letivo 2018-2019 o projeto IG0+
iniciou a sua intervenção junto das crianças em idade pré-
escolar e durante o mês de outubro, novembro e dezembro o
Projeto-Piloto IG 0+ leva até algumas salas dos Jardins-de-
Infância do Concelho de Odemira o tema da Igualdade de
Género.
Com a temática da igualdade de género está a ser trabalhada
com estas crianças, através de dinâmicas de grupo, jogos e
exercícios de cariz prático, e através da metodologia lúdico-
pedagógica têm sido trabalhados temas como: “Os
estereótipos de género: Ser homem e ser mulher”, “Os
brinquedos têm género?” e “As profissões têm género?”.
O projeto conta, até à data, com o envolvimento de 123
crianças, 10 educadoras de infância e 31 pais e mães.

IGUALDADE DE GÉNERO NO PRÉ-ESCOLAR
Sessões com as crianças

Entidade Promotora e Financiadora: Entidade Executora: Com a colaboração:
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PROJETO ST.E6G NO FESTIVAL DO MILHO E DO FEIJÃO

O Projeto ST.E6G marcou presença na 5ª edição do Festival do
Milho e do Feijão, que se realizou a 10 e 11 de novembro, no
recinto da FACECO. Para além de divulgar as suas atividades e
intervenção realizada, teve lugar uma apresentação musical de
ritmo e percussão, no dia 10 (sábado) às 15h, pelos seus
participantes, numa atuação que misturou ritmos de várias
culturas.

Este Festival é uma iniciativa da Comissão Social de Freguesia
de S. Teotónio, da qual a TAIPA é membro, apoiado pelo
Município de Odemira e pela Freguesia de S. Teotónio.
Está associado às tradições gastronómicas locais, mas com uma
forte componente social, pois as receitas revertem a favor de
uma causa: em 2018 o objetivo foi a aquisição de mobiliário
para equipar a Casa das Coisas, tornando-a numa verdadeira
loja social.

mailto:projetost.e5g@gmail.com


Entrevista a Mena Vilhena, Educadora no Jardim de Infância da 
Boavista dos Pinheiros, acerca da sua experiência enquanto 

participante no projeto IG 0+ Igualdade no Pré-Escolar

ENTREVISTA DO MÊS

Quando foi desafiada para fazer parte do projeto IG0+
participou numa ação de sensibilização sobre o Igualdade de
Género no pré-escolar, juntamente com outras educadoras de
infância. Que tópicos discutidos nessa ação foram para si mais
marcantes?

Todos os tópicos abordados foram muito interessantes, bem
pensados e relevantes. Permitiu-me refletir sobre a minha prática
pedagógica, partilhar situações diárias, aferindo comportamentos.

Pensar na linguagem utilizada diariamente, que por vezes não é tão inclusiva como deveria ser.
Tento constantemente apreender bons exemplos e boas reflexões, foi deste modo que esta
ação de sensibilização me enriqueceu.

Contactos: Teresa Barradas
teresa.barradas@taipa-desenvolvimento.pt / 283 320 020    

Entidade Promotora e Financiadora: Entidade Executora: Com a colaboração:



ENTREVISTA DO MÊS

(continuação da entrevista)

As crianças trazem os seus exemplos de casa, da família, e no jardim de infância partimos
desse ponto para trabalharmos e fazê-las crescer como pessoas mais completas e prontas
para fazerem a diferença na sociedade.
É muito engraçado saber que as famílias por vezes são confrontadas com pequenas
alterações que surgem no jardim de infância.
As crianças são um bom veículo para chegar às pessoas adultas!

Contactos: Teresa Barradas
teresa.barradas@taipa-desenvolvimento.pt / 283 320 020    

Entidade Promotora e Financiadora: Entidade Executora: Com a colaboração:

Fez-lhe sentido que este tipo de intervenção,
além do trabalho em sala com as crianças e com
educadores/as de infância, envolvesse também
pais, mães e encarregados/as de educação?

Sem dúvida! Esta temática tão atual na nossa
sociedade, só pode levar a alteração de
comportamentos se for partilhada entre os diversos
parceiros educativos.



ENTREVISTA DO MÊS

(continuação da entrevista)

Contactos: Teresa Barradas
teresa.barradas@taipa-desenvolvimento.pt / 283 320 020    

Entidade Promotora e Financiadora: Entidade Executora: Com a colaboração:

Já se alteraram alguns comportamentos e linguagem, principalmente, meus e também nas

crianças. As nossas conversas de roda são muito produtivas e chegam rapidamente a todas

fazendo a diferença nas suas atitudes.

As crianças são muito sensíveis a injustiças, este tema leva-nos à reflexão sobre tantos

comportamentos injustos, assim esta reflexão faz todo o sentido para crianças e pessoas adultas.

Sinto muito orgulho nos/nas meus/minhas pequeninos/as porque na abordagem deste tema é

muito bom vê-los/las rapidamente desmontar os estereótipos enraizados na sociedade.

Estas mulheres e homens de amanhã farão a diferença, pela positiva, em muitas vertentes da

nossa sociedade.

Quero também aproveitar a ocasião para agradecer a implementação de um projeto importante,

tão atual como este nos nossos jardins de infância. São iniciativas destas que nos ajudam a crescer

saudáveis e completos, tanto crianças como adultos/as.

A intervenção deste projeto no Jardim de Infância ainda está a decorrer, mas o

que sente que mudou e que novas formas de trabalhar com as crianças adotou

que considera que foram conquistas ou influências da sua consciencialização sobre

a importância da Igualdade de Género ser trabalhada logo no pré-escolar?
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Como resultado de uma candidatura da TAIPA ao Programa de Parcerias para o Impacto – Instrumento de
Financiamento da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social – o concelho de Odemira vai receber o Projeto
“CUI(DAR)+.
Esta iniciativa pretende ser uma resposta para criação de uma estrutura de apoio e de acompanhamento dos/as
cuidadores/as informais, centrado em 3 níveis de bem estar - Psicológico, Social e Físico – tendo como estratégia
de Intervenção a criação de um Gabinete de Apoio a Cuidador, que tem como objetivos: prestar um
atendimento e acompanhamento psicológico e social dos/as cuidadores/as, a título gratuito; promover Grupos
de Ajuda Mútua; facultar respostas que promovam o Descanso do/a Cuidador/a; promover Workshops/Ações de
Sensibilização direcionados/as para os/as cuidadores/as formais e informais, e também para a população em
geral, em áreas de necessidade identificadas no decorrer do projeto. O projeto vai também possibilitar à pessoa
cuidadora beneficiar do Cartão “Cuidar+” que dará acesso a descontos diretos na aquisição serviços ou aquisição
de produtos na área dos cuidados de saúde e bem-estar, através de parceiras estabelecidas com o comércio
local.
O trabalho em parceria será a chave do sucesso desta iniciativa pois será através da rede formal de prestação de
cuidados de saúde do concelho de Odemira que o Gabinete CUI(DAR)+ vai ganhar corpo enquanto resposta
inovadora no âmbito das necessidades dos/as cuidadores/as e consolidar-se enquanto resposta complementar
das estruturas de apoio já existentes.
Financiado a 70% pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) e comparticipado a 30% pelo
Município de Odemira, enquanto investidor social, o projeto CUI(DAR)+ tem início em novembro de 2018 e tem
o término previsto a 31 de dezembro de 2020.

ODEMIRA VAI TER UM GABINETE DE APOIO 
AO/À CUIDADOR/A

Cofinanciado por:Entidade Promotora e Executora: Investidor Social:
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ALIADOS NO NATAL 2018
Vamos Multiplicar os presentes do Pai Natal!

Já começou a 16ª campanha de solidariedade “Aliados
no Natal”, para recolha de brinquedos e bens alimentares
que serão oferecidos às famílias mais carenciadas
identificadas pelas diferentes organizações de
intervenção social.

A iniciativa é promovida pela TAIPA – Organização
Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do
Concelho de Odemira, com o apoio do Município de
Odemira, de várias entidades e empresas locais.

Os “Aliados no Natal” culmina com a saída do Pai Natal à rua entre os dias 18 e 21 de dezembro,

distribuindo presentes pelas crianças de todo o concelho, espalhando alegria e espírito natalício
por toda a comunidade.

Como contribuir? Os interessados em participar podem entregar brinquedos (novos ou usados,
mas em boas condições e bens alimentares (não perecíveis) na Loja Solidária de Odemira, nas
Escolas, Creches e Jardins de Infância, Juntas de Freguesia, na Loja Social e na sede da TAIPA até
30 de novembro.
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Caro/a Empreendedor/a,

Prestamos informações, orientamos, 
encaminhamos e apoiamos:

➢ candidaturas a projetos financiados;
➢ Criação de novas empresas;
➢ Ampliação/ melhoria da sua 

empresa.

Estamos à sua espera!

Serviço Móvel de 
Apoio ao Empreendedor 
e à  Inserção Profissional

Entidade financiadora e promotora:                  Entidade promotora:                                     Entidade executora: 
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QUER SER VOLUNTÁRIO/A NA CAMPANHA
ALIADOS NO NATAL?

Porque a união faz a força e todo o apoio nunca é demais para uma causa solidária,

eis como poderá apoiar esta causa oferecendo o seu tempo enquanto voluntário/a:

- Na campanha de recolha alimentar no Intermarché de Odemira e no Intermarché de

S. Teotónio (último fim de semana de novembro).

- Na seleção e embrulho dos brinquedos a decorrer no espaço CEDIA, junto à TAIPA,

entre 3 e 14 de dezembro;

- Na distribuição dos brinquedos, enquanto Pai Natal ou ajudantes (Nataletes) pelo

concelho de Odemira, entre 18 e 21 de dezembro.

Contacte-nos. 

Seja um/a aliado/a neste Natal! 



Continuamos com os workshops de Teatro às
quartas-feiras a partir das 19h, no Grupo
Desportivo Renascente.

Se quiseres colaborar nos bastidores (logística,
cenários e figurinos) ou souberes quem possa ter
esses talentos, avisa-nos!

giramundo@taipa-desenvolvimento.pt
963 218 188

TEATRO ÀS QUARTAS-FEIRAS COM O 
GIRAMUNDO

ACONTECE

mailto:giramundo@taipa-desenvolvimento.pt
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Contactos: Teresa Barradas
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No âmbito do Projeto IG0+, foi criada a
“Biblioteca Itinerante IG0+” com o objetivo de
percorrer os Jardins de Infância parceiros neste
projeto. Composta por 8 livros, recomendados
pela CIG (Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género) esta biblioteca, que cabe
dentro de um baú de madeira, vai ficar durante
5 dias em cada Jardim de Infância, podendo
estes serem explorados pelas educadoras que
foram desafiadas pelo projeto a encontrar um
momento por dia para dedicar à “Biblioteca
Itinerante IG0+”, de forma a introduzir as
questões da Igualdade por via do conto, das
imagens e da imaginação das crianças.

Entidade Promotora e Financiadora: Entidade Executora: Com a colaboração:



Este mês temos a celebração da cultura brasileira!

Vamos ter muita animação e uma mostra da
gastronomia típica do brasil.

Dia 16, a partir das 18h, apareça no Largo Gomes
Freire, em São Teotónio.

Não falte a este momento intercultural!

CELEBRAÇÃO DO BRASIL

VAI ACONTECER
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Contactos:  Tânia Santos                                                                 projetost.e6g@gmail.com 283958747      

“FAMÍLIA DO LADO” 2018

Em 2018 realiza-se a 7ª edição da iniciativa “Família do Lado”,
promovida pelo Alto Comissariado para as Migrações em
parceria com o Programa Escolhas, entre outras entidades.
Esta iniciativa desafia as famílias (migrantes e autóctones) a
aceitar acolher em sua casa uma família, que não conheça,
para a realização de um almoço-convívio típico da sua
cultura.
Visa contribuir para a integração efetiva dos migrantes,
reforçando as relações sociais e constituindo-se como uma
forma de acolhimento.
Os encontros terão lugar no dia 25 de novembro, às 13h00,
em todo o território nacional. O Projeto ST.E6G será um dos
promotores desta iniciativa, podendo os interessados
inscrever-se como família anfitriã, visitante ou ambas, até ao
dia 21 de novembro, na sede do projeto ou através da sua
página de facebook.

mailto:projetost.e5g@gmail.com


INSCRIÇÕES ABERTAS

CENTRO QUALIFICA

Contactos: Elisabete Pacheco elisabete.pacheco@taipa-desenvolvimento.pt                                   969849284

O Centro Qualifica é muito mais do que processos de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências (RVCC) .

Quer Aumentar ou Reconhecer as suas competências?

Dirija-se ao Centro Qualifica da TAIPA onde pode encontrar informações sobre:
- Informação e encaminhamento para formação profissional existente no

Alentejo Litoral;
- Reconhecimento de competências escolares e/ou profissionais adquiridas ao

longo da vida para equivalência a um nível de escolaridade ou saída
profissional;

- Procedimentos para equivalência e/ou reconhecimento de habilitações e
diplomas de outros sistemas educativos.

Venha ter connosco nos seguintes locais:

Porque nunca é tarde para investir em si! 

Contacte-nos!

Dias Localidade Local Horário

Todos os dias 
úteis

Odemira TAIPA Das 9h às 17:30 h

Segundas-feiras São Teotónio Espaço ST

19:30 hTerças-feiras

Cavaleiro Escola Primária

Vila Nova de 
Milfontes

Escola Primária

Quintas-feiras São Luís
Junta de 

Freguesia
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Formação não Financiada
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TAIPA — Organização Cooperativa 
para o Desenvolvimento Integrado 
do Concelho de Odemira, Crl

Travessa do Botequim n.º 6, Ap. 9

7631—909 Odemira

Telef: 283 320 020    

Fax: 283 320 029

www.taipa-desenvolvimento.pt

facebook.com/taipa.crl

A TAIPA, Crl respeita a sua privacidade conferindo-lhe o direito, se desejar, de remover o seu e-mail da nossa mailing list. Para tal, devolva esta mensagem com 
pedido de remoção.


