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SEGURANÇA
RODOVIÁRIA
WORKSHOPS DE INTEGRAÇÃO
No mês de março, o Giramundo desenvolveu ações de
sensibilização para a Segurança Rodoviária, dirigidas especialmente a imigrantes, através da colaboração do Sr.
Sargento Fernando Reis, do Posto Territorial de São Teotónio. Foram três workshops dirigidos aos trabalhadores
de empresas parceiras como a Haygrove e Maravilha Farms, estando já agendada também na sede da Sudoberry.

Entidades Financiadoras:

giramundo@taipa-desenvolvimento.pt

Entidades Promotora:

Outras Entidades Financiadoras:
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NAMORO,
SEXUALIDADE
E AFETOS
Com o objetivo de contribuir para a melhoria dos relacionamentos afetivosexuais entre os jovens, o GAVA e a Unidade de Cuidados na Comunidade
“Saúde na Mira” realizaram duas sessões de sensibilização para alunas/os
do 10º ano da Escola Secundária de Odemira, nos dias 7 e 29 de março. Na
fase da adolescência existe, por norma, um aumento do interesse sobre
questões sexuais e afetivas, que conduz a uma maior procura de relacionamentos com o outro através do contacto e muitas vezes inerente a estes
contactos existem comportamentos sexuais de risco. É preciso informar
para prevenir e por isso a UCC apresentou os vários métodos contracetivos existentes, graus de eficácia e formas de utilização. Falar de contacto
intimo, é falar de afeto e das suas diferentes manifestações. E uma vez que
a violência está presente nas relações afetivas entre adolescentes e que,
cada vez mais, a mesma é considerada “normal” devido a questões de
traição, desrespeito e ciúme, o GAVA alertou para alguns comportamentos que não devem ser menosprezados nem desculpabilizados, lembrando
que: “Quem ama, respeita!”.
Cofinanciado por:

gava@taipa-desenvolvimento.com

Entidade Parceira:

gava@taipa-desenvolvimento.com
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À DESCOBERTA
DO CONCELHO
CELEBRAÇÃO DO FESTIVAL HOLI
Dia 16 de março, realizámos um passeio pela zona da
Zambujeira do Mar, para dar a conhecer parte da rota vicentina. Consistiu numa caminhada pedestre de curta extensão, e posteriormente, na integração das festividades do
Holi na Zambujeira do Mar, celebração hindu organizada pela comunidade nepalesa no concelho, com o apoio do Município de Odemira.
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APRESENTAÇÃO
PÚBLICA DO
PROJETO CUI(DAR)+
Decorreu no dia 19 de março pelas 10 horas no Auditório da Biblioteca
Municipal de Odemira, a sessão de Apresentação Pública do Projeto
CUI(DAR)+. O evento teve início com a Sessão de Abertura feita pela
Presidente da TAIPA, Dora Guerreiro, com palavras de enquadramento
do Projeto na Intervenção da Entidade e do trabalho que foi desenvolvido para tornar possível a concretização da candidatura, também
com notas de agradecimento aos parceiros envolvidos no CUI(DAR)+, e
pelo Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Eng.º José Alberto
Guerreiro, com palavras dirigidas à relevância desta iniciativa para o
território de Odemira e sobre o envolvimento que é esperado por
parte de todos os parceiros. Seguiu-se a apresentação do Projeto pela
Coordenadora, Teresa Barradas, seguido de um momento participado
de intervenção por parte do público, que era composto por cerca de 40
pessoas entre as quais, parceiros do projeto, profissionais da área da
saúde e IPSS´s, Juntas de Freguesia, técnicos/as do Município de
Odemira, Cuidadores/as Informais e público em geral.
Cofinanciado por:

Teresa Barradas

teresa.barradas@taipa-desenvolvimento.pt

969 861 979 / 283 320 020
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APRESENTAÇÃO
PÚBLICA DO
PROJETO CUI(DAR)+
CONTINUAÇÃO
Após um momento de pausa, a Associação Nacional de Cuidadores, na
pessoa de Jorge Nunes, vice-presidente da associação e ele próprio excuidador informal, deu o seu testemunho sobre o caminho que foi feito
para a criação da associação e na atual luta para o reconhecimento do
Estatuto do Cuidador Informal. Para encerrar o evento, em representação do Centro Distrital da Segurança Social de Beja, a Dr.ª Maria Inês
Rodrigues deixou notas de reflexão muito pertinentes sobre a evolução
das preocupações e das respostas que têm sido criadas no âmbito dos
apoios sociais na área da intervenção do projeto e com enfoque na forma como o Gabinete de Apoio à Pessoa Cuidadora poderá ser um forte
contributo para um levantamento do número efetivo de pessoas cuidadoras no Concelho de Odemira, servindo estes dados como meio fundamental para captar respostas essenciais para o território.
Cofinanciado por:

Teresa Barradas

teresa.barradas@taipa-desenvolvimento.pt

969 861 979 / 283 320 020
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PROJETO ST.E7G
CERIMÓNIA DE ASSINATURA DOS PROTOCOLOS
No dia 21 de março, a TAIPA, em representação do consórcio do Projeto ST.E7G (Município de Odemira, Junta
de Freguesia de São Teotónio, Agrupamento de Escolas
de S.Teotónio e CPCJ de Odemira), marcou presença na
cerimónia de assinatura dos protocolos da 7.ª Geração
do Programa Escolhas, em Lisboa.
A cerimónia que reuniu os 103 projetos aprovados para o
biénio 2019-2020, contou com a presença da Ministra
da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana
Vieira da Silva, da Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade de Género, Rosa Monteiro, e do Alto-comissário para as Migrações, Pedro Calado.

Promovido por:

Tânia Santos

Financiado por:

projectos.e7g@gmail.com

Cofinanciado por:

283 958 747
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SEMINÁRIO INICIAL DO
PROGRAMA ESCOLHAS
7.ª GERAÇÃO
Nos dias 27 e 28 de março, a equipa do Projeto ST.E7G
esteve presente no Seminário inicial que marcou o arranque da intervenção desta 7.ª geração, que decorreu
em Leiria. Dois dias intensos de trabalho e de dinâmicas
de grupo, em que as equipas dos projetos E7G conheceram a equipa central do Programa Escolhas, bem como o
trabalho do ACM e deste programa dedicado à inclusão
social de crianças e jovens. O dinamismo foi constante,
possibilitando a coordenadores/as e a dinamizadores/as
comunitários/as trocarem contactos e partilharem experiências, provando que a energia Escolhas está em alta.

Promovido por:

Tânia Santos

Financiado por:

projectos.e7g@gmail.com

Cofinanciado por:

283 958 747
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SESSÃO TEMÁTICA:
SAÚDE E BEM-ESTAR DA
PESSOA CUIDADORA
O Projeto CUI(DAR)+ recebeu o convite para participar na Sessão
Temática "SAÚDE E BEM-ESTAR DA PESSOA CUIDADORA“, que
decorreu dia 22 de março, no Auditório Municipal de Alcácer do
Sal. Além da equipa do CUI(DAR)+ estiveram também presentes o Instituto da Segurança Social, IP; a equipa do Programa
Gestão de Caso/ULSLA e a Associação nacional de Cuidadores.
O público era constituído por profissionais da Segurança Social,
equipa técnica de IPSS´s, cuidadores/a formais, representantes
de Autarquias, representantes de serviços de saúde, cuidadores/as informais e público em geral. O evento foi promovido pelos Grupos de Trabalho da Saúde Mental e do Envelhecimento
da Plataforma Supraconcelhia do Alentejo Litoral - Rede Social
- e teve como foco as questões dos apoios e iniciativas promotoras do bem-estar da Pessoa Cuidadora.

Cofinanciado por:

Teresa Barradas

teresa.barradas@taipa-desenvolvimento.pt

969 861 979 / 283 320 020
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TEATRO AMADOR
DE ODEMIRA
INTEGRAÇÃO PELA ARTE
No passado dia 28 de março foi cancelada a apresentação da peça teatral, “HISTÓRIAS CRUZADAS” por motivos
de força maior.
Contudo, agradecemos o convite e a oportunidade de poder integrar a programação do Festival de Teatro Amador
como mostra dos talentos do concelho!
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DIA DO
BANGLADESH
30 DE MARÇO
A cultura do Bangladesh foi celebrada em São Teotónio,
na semana em que este país comemorou 48 anos de independência! Contámos com a presença da Embaixada
do Bangladesh, pelo Exmo Sr. Ruhul Alam Siddique, cujo
discurso abordou a longa amizade entre o Bangladesh e
Portugal, bem como outras curiosidades. O programa
incluiu muita música, entretenimento, jogos tradicionais
e comida típica do Bangladesh !
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GABINETE DE
APOIO À VÍTIMA
PROTOCOLO PARA A TERRITORIALIZAÇÃO DA REDE
NACIONAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
No passado dia 5 de abril, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR) do Algarve, em Faro, foi assinado o protocolo da nova geração para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, presidido pela ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa, Mariana Vieira da Silva.
O protocolo que terá como entidade coordenadora a TAIPA, irá permitir a
criação de três novos gabinetes de apoio às vitimas de violência doméstica
nos concelhos de Vila do Bispo, Lagos e Monchique e manter os já existentes
em Aljezur e Odemira. Para além do envolvimento dos respetivos municípios,
integram esta rede entidades de diferentes áreas governamentais como a
educação, emprego, forças de segurança, justiça, re-inserção social, saúde,
segurança social, CPCJ locais, federações dos bombeiros e universidades.

Cofinanciado por:

gava@taipa-desenvolvimento.com

gava@taipa-desenvolvimento.com

924 467 767
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ENTREVISTA A
RUHUL ALAM SIDDIQUE

Cedida por:

EMBAIXADOR DA REPUBLICA POPULAR DO
BANGLADESH EM PORTUGAL
A comunidade do Bangladesh que está radicada em Odemira é muito numerosa. Está a integrar-se bem?
Antes de responder a essa pergunta, deveria contar algumas coisas sobre a ligação entre os bengalis e os portugueses. A ligação entre estes dois povos remonta a 502 anos atrás, e como tal é uma relação muito antiga. Essa relação ainda é muito
forte e temos uma influência portuguesa muito forte na nossa vida. Na nossa língua temos mais de 1500 palavras em português, na nossa culinária temos arroz doce e aletria, que são típicos doces em Bangladesh e 90% dos cristãos no Bangladesh têm apelidos portugueses, por isso não é novidade para a minha comunidade em Portugal e eu digo que eles são a
comunidade mais ativa e vibrante. Temos muitas semelhanças com os portugueses, por isso os bangladeshianos estão
muito bem integrados, e posso dizer que vi, não só nesta parte de Portugal, mas noutras partes, que têm amigos tão bons
em seu redor não só para os tornar bem integrados com a sociedade portuguesa como também para cuidar deles quando
enfrentam dificuldades. Então, tirando as saudades dos familiares, eles não sentem menos do que estão em Bangladesh
porque eles estão realmente em boas mãos e bem cuidados, particularmente nesta região. É a minha segunda vez aqui e
eu vi todos muito felizes com as pessoas ao seu redor. Acho que respondi à pergunta, acho que estão muito bem integrados
na sociedade portuguesa por causa das semelhanças.
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CONTINUAÇÃO DA ENTREVISTA

Muita gente do Bangladesh tem vindo para Portugal. Em que outras zonas do país existe migrantes do Bangladesh e quais são
os principais problemas actualmente, com que o Bangladesh se defronta?
Os bengaleses em Portugal, chamamos de diáspora porque muitos deles obtiveram a nacionalidade portuguesa, e estão principalmente em Lisboa. Existem à volta de 1400/1500 bangladeshianos em Lisboa e têm sido muito bem sucedidos nos negócios,
especialmente em três áreas: dominam as lojas de lembranças das grandes cidades - as lojas pertencem e são administradas
por bangladeshianos; também em Lisboa existe um número signiﬁca{vo de restaurantes - restaurantes do Bangladesh administrados por bangladeshianos de todas as cozinhas; também têm sido fornecedores da carne halal (frango, vaca, borrego);
também no setor da agricultura, no sul em particular, estão em grande número. Por tudo isso têm uma reputação muito boa
aqui em Portugal e estamos muito felizes pela forma como são tratados, pelas autoridades e pelos seus empregadores e pelos
seus amigos e portugueses em redor. Neste momento, o Bangladesh tem estado economicamente muito bem, {vemos mais
de 6% de crescimento do PIB nos úl{mos 15 anos e este ano ultrapassou os 8%. O maior desaﬁo para os bangladeshianos
neste momento é os mais de 1.100.000 de cidadãos de Mianmar que foram expulsos das suas casas no Mianmar e os
Rohingya, eles estão no Bangladesh e nós estamos a acolhê-los, o que é um enorme desafio. Por outro lado, estamos a enfrentar no Bangladesh os mesmos desafios que Portugal enfrenta, que é esta alteração climática. O Bangladesh é um dos países
mais vulneráveis no que diz respeito às alterações climáticas: se o nível do mar subir um metro teremos 35 milhões pessoas
desalojadas, que é um dos maiores desafios que estamos a enfrentar, e o segundo é também o mesmo que Portugal enfrenta: a
radicalização do terrorismo. Não é só no Bangladesh, porque este problema está em todo o mundo. Portanto, estes são problemas globais, porque também os Rohingya são um problema global. O Bangladesh não pode lidar sozinho com eles, não
podemos devolvê-los, por isso também apelo e convido os portugueses, bem como o governo português e a comunidade
mundial a virem dar uma palavra e convencer o Mianmar a criar situações para que essas pessoas, nacionais de Mianmar possam voltar para suas casas e viver uma vida digna.
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INTEGRAÇÃO
PELA ARTE
MUSICA
Juntamente com o projeto ST, no mês de abril, o Giramundo abre inscrições para um projeto musical intercultural: às quartas-feiras às 18h30, na Junta de Freguesia de São Teotónio. O professor de percussão António Amaral vai coordenar todas as pessoas que queiram participar.
Sem limite de idade!
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DIA DO NEPAL
ALTERAÇÃO DE DATA
Contrariamente ao inicialmente previsto, a celebração da
cultura nepalesa no concelho de Odemira vai ser assinalada em outubro, à semelhança do ano passado, e não no
mês de abril!
Contaremos com a colaboração da comunidade nepalesa
na organização do evento.
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À DESCOBERTA
DO CONCELHO
FESTAS DE MAIO DE AMOREIRAS-GARE
E porque maio está quase aí, no dia 1 de maio iremos visitar as Festas de Maio de Amoreiras-Gare, freguesia de
São Martinho das Amoreiras. Queremos dar a conhecer o
melhor da região, com estes passeios temáticos dirigidos
à população migrante.
Inscrições abertas!
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INSCRIÇÕES ABERTAS

CENTRO
QUALIFICA
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.

Dias

Localidade

Local

Horário

Todos os dias úteis

Odemira

TAIPA

Das 9h às 17:30 h

Segundas-feiras

São Teotónio

Espaço ST

Cavaleiro

Escola Primária

Vila Nova de
Milfontes

Escola Primária

São Luís

Junta de Freguesia

Terças-feiras

Venha ter connosco nos seguintes locais:
Quintas-feiras

19:30 h

Porque nunca é tarde para investir em si!
Contacte-nos!
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