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Uma vez disse-vos que não descansaria 
sobre a obra feita e estaria 
permanentemente em busca de uma 
melhoria contínua. Pois é disso mesmo que 
vou falar hoje.
Sempre tendo como meta principal a 
promoção do bem-estar e a dignidade da 
pessoa com deficiência e incapacidades e 
fazendo uma retrospetiva do ano transato, 
congratulo-me por ter mantido os 
compromissos socias assumidos quer com o 
CAO, quer com o LAR e também com a SAD 
sempre com a mesma qualidade que exijo 
de mim próprio e de todos os colaboradores 
da ANS, visando unicamente os interesses 
dos nossos utentes, dos vossos filhos, que 
são para além disso, cidadãos com os seus 
direitos e deveres e se com algumas 
incapacidades, não menos felizes.
Na busca incessante de colmatar lacunas da 
nossa sociedade, nesta área das pessoas 
com deficiência, a ANS apostou o ano 
passado na concretização de um novo 
projeto, a Formação Profissional que 
permitirá, para além de um alargamento e 
diversidade de competências neste público, 
a integração na sociedade através do mundo 
do trabalho.
O balanço de um ano de Formação 
Profissional ultrapassou todas as 
expectativas, de tal modo que os três cursos 
profissionais – Ajudante de Jardinagem e 
manutenção de instalações; Ajudante de 
Limpeza e lavandaria e Ajudante de Tecelão 
e tecedeira – terão continuidade em 2015 e 
verá aumentada a sua capacidade para o 
dobro. Haverá mais três turmas na 
Formação Profissional e consequentemente 
mais trinta formandos que terão a 
possibilidade de ver um desejo realizado: 
aprender para integrar.
Todo este projeto acarreta novos 
compromissos  com entidades públicas, com

utentes e suas famílias, com colaboradores 
e com a comunidade envolvente e 
sobretudo aumenta a responsabilidade de 
responder cabalmente a este desafio que 
se concretiza diariamente na satisfação e 
no entusiasmo com que se manifestam os 
nossos formandos.
Na tentativa de ingresso no mercado de 
trabalho alguns poderão ficar pelo caminho 
na certeza de que enquanto aqui estiveram 
desenvolveram competências. Os que 
integrarem este universo contribuirão, 
como os  demais, para o sucesso das 
empresas. Estou certo que a preocupação 
de responder às necessidades sentidas por 
estas pessoas com deficiência, seja na sua 
integração social, seja na preocupação com 
o seu envelhecimento e sobretudo na sua 
concretização pessoal, está a ter respostas 
positivas.
Fica aqui a promessa de projetar o futuro 
da ANS tendo em conta todas estas 
necessidades e jamais deixarei de 
alimentar o “Sonho” de criar mais 
respostas nesta área, indo ao encontro do 
adágio: “ano novo vida nova”, mas sempre 
com a mesma preocupação: a integração 
na sociedade da pessoa com deficiência e 
incapacidades.

Manuel Ramos da Silveira,
Presidente da Direção

Ajude a Ajudar

Faça sua
a nossa Missão!

Saiba como na pág. 2
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O
A nossa Missão

Promoção e integração social dos grupos sociais mais vulneráveis
em especial das pessoas com de�ciência e incapacidades

Ajude-nos a 
construir o
FUTURO!

Ajude-nos a manter
estes

SORRISOS!

Tornando-se voluntário.

(* Os donativos serão levados a custos em valor correspondente a 140% do respectivo total uma vez que se destinam custear
as medidas  de apoio à  infância, terceira  idade e promoção de iniciativas... de  reinserção  social de  grupos em  situação  de 
exclusão ou risco de exclusão social.)

Consciente da necessidade de prestar um apoio mais completo e integral a um número cada 
vez maior de cidadãos, a ANS tem novos projetos e para a sua concretização precisa do 
apoio de particulares, empresários e da comunidade em geral.

Faça sua a nossa Missão
• Enviando um donativo e usufruir do benefício fiscal (IRS e IRC) previsto no nº 3 do art.º 
2, do Decreto-Lei n.º 74/99, da Lei do Mecenato*

(NIB: 0035 0695 00024075930 42)

•Atribuindo 0,5% do seu IRS à ANS
Ajude a Ajudar

Basta indicar no quadro 9 do anexo H da sua declaração  do IRS o nosso número de contribuinte 
502 778 768.

Sem qualquer encargo para si, 0,5% do seu IRS será destinado pelo estado a favor da ANS.
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Nome: Olga Maria Rocha Azevedo
Idade: 27 anos
Valência: Centro de Atividades Ocupacionais
Sala de CAO onde mais gosta de trabalhar: Lavores
Hobbies: ir às compras
Comida: massa
Animal: gato
Artista: Tony Carreira
Programa de televisão: telenovelas

O Firmino... o Firmino é uma "Estrela"... uma "estrela" que chamaria de estrela Polar, a 
estrela mais brilhante que o nosso finito olhar consegue distinguir... o Firmino é uma estrela 
brilhante, super brilhante. Assim como a Polar nos diz o Norte, também o Firmino com a sua 
grandiosa simplicidade nos aponta o "Norte" quando estamos meios perdidos no nosso 
mundo pequeno, cheio de "coisas" do mundo moderno... trabalho, agitação, bens, cansaço, 
ansiedades...e demais...
O Firmino vive na ANS que equivale a um céu... Um céu imensamente preenchido de 
estrelas... pois estrelas são todos aqueles que arduamente trabalham com estes belíssimos 
Seres.
Esta associação contribui para um dos maiores e fundamentais pilares da nossa felicidade, a 
capacidade de sonhar...de imaginar...de sermos livres para sermos felizes... Creio que 
inundam neste meio sentimentos dos mais belos que um ser humano pode imaginar!... 
Acredito que quem trabalha nesta "constelação" já constatou estes sentimentos, já foi 
brindado por eles, já foi invadido por esta singular magia humana... O que o Homem vê o 
coração sente, o que o coração sente, o Homem Ama...
As suas diferenças são magicamente, caminhos diferentes.... são caminhos deles, e para 
muitos que com eles caminham...
O Cuidado que se presta a estes "Anjos" são sem dúvida cuidados de excelência, com o 
carinho, a perseverança, a paciência e a coragem de quem os presta.
A Todos estes "Desconhecidos" Cuidadores, o nosso Bem Haja... Que no nosso entender são 
fazedores de "estrelas"... tornando-se imprescindível terem esse reconhecimento. Há muito 
reconhecimento "silencioso"... que em certos momentos têm que ter Voz... Uma voz que o 
coração fala para quem sabe escutar...
Nunca percam as forças, há laços que vos ligam...
Muito Obrigado a todos Vós pelo Mundo Mágico que Criam... Parabéns.

A Família do Firmino

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

O
Olhar do cliente

Olhar da Família

Teresa Ferreira

Goste da nossa Página
https://www.facebook.com/www.ans.org.pt

Diferentes lharesO



  
OOlhar do Colaborador

Em fevereiro de 2014, a ANS desenvolveu um projeto na área da Formação Profissional com 
três cursos: Ajudante de Jardinagem e Manutenção de Instalações; Ajudante de 
Tecelão/Tecedeira e Ajudante de Lavandaria e Limpeza. O balanço foi muito positivo, quer 
pela experiência em si, quer pelo enriquecimento que trouxe não só para a Instituição, como 
para todos estes jovens, uma vez que o nosso objetivo principal é a Integração.
Relativamente às atividades internas e externas foram importantíssimas, apesar das 
dificuldades sentidas inicialmente, uma vez que possibilitaram que todos os formandos 
interagissem, tornando-os mais próximos uns dos outros, num espírito familiar, sendo 
muitas vezes o apoio uns dos outros no desenvolvimento dessas atividades.
Momento inesquecíveis que eu como auxiliar desse departamento, tive o privilégio de 
partilhar e também acompanhar o crescimento dos nossos formandos.
Sem a colaboração fantástica, o carinho, a atenção, a doação e profissionalismo de todos os 
formadores e colegas, esses momentos mágicos, que tanto nos satisfazem, no exercício das 
nossas funções, não seriam possíveis.

Elane Rocha
Auxiliar do Departamento da Formação Profissional

No decurso do trabalho desenvolvido pelas equipas de RSI, são 
dinamizadas várias atividades de forma a reforçar 
competências pessoais, sociais e relacionais nos indivíduos. 
Assim sendo, realizou-se uma Feira de Natal, em parceria com 
a Associação Querer Ser, com o objetivo de divulgar os 
produtos/trabalhos realizados pelos beneficiários envolvidos 
nos Grupos de Lavores.
Simultaneamente, foi ministrado a outro grupo de beneficiários 
um Programa de Desenvolvimento de Competências Pessoais e 
Sociais.
De forma a promover a interação destes beneficiários de RSI e 
os clientes da ANS, proporcionamos uma aula de Zumba, com a 
colaboração da Prof. Sofia Isidro, assim como, uma sessão de 
Cuidados Pessoais com a colaboração da cabeleireira Ana Sofia 
Gama.

Equipa Técnica de Acompanhamento aos Beneficiários do RSI

Atividades promovidas pelas equipas de RSI (Rendimento Social de Inserção)
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    RESPOSTAS SOCIAIS/ SERVIÇOS
A ANS dispõe de respostas destinadas a apoiar as pessoas com deficiência e incapacidades,
maximizando as suas capacidades e otimizando a sua qualidade de vida e bem-estar.

• Centro de Atividades Ocupacionais
• Lar Residencial
• Serviço de Apoio Domiciliário
• Formação Profissional
• Rendimento Social de Inserção
• ANS Transportes

O lhar... e partilhar



Entre Portas...
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Arraial de Verão

No dia 12 de julho realizou-se pela primeira vez, nos 
jardins da ANS, uma festa de verão que incluiu a venda de 
alguns trabalhos realizados pelos utentes do CAO e 
formandos do curso de ajudante de Jardinagem e 
Manutenção de Instalações. A decoração do espaço, tão 
elogiada pelos visitantes, ficou a cargo dos formandos dos 
cursos de Ajudante de Tecelão/Tecedeira e de Ajudante de 
Lavandaria e Limpeza.
Das compotas às bolachinhas, das gomas aos docinhos 
tudo era possível encontrar em diversas embalagens como 

XVI Exposição e Venda de Trabalhos

Entre os dias 3 e 10 de dezembro decorreu a XVI 
Exposição e Venda dos trabalhos executados ao longo do 
ano nos vários ateliers do CAO da ANS. Uma vez mais os 
artigos foram cuidadosamente expostos e muitos deles 
inspirados na época natalícia.
Todos os visitantes, em especial os familiares dos 
utentes, manifestaram o seu agrado ao verem o 
resultado do empenho e dedicação de todos.

Andreia Marques

Torneio de Futebol com os Agentes da Escola Segura

“Podíamos fazer um torneio de futebol”. Foi a proposta lançada 
pelos formandos da ANS aos agentes da Escola Segura 
(aquando uma ação de sensibilização levada a cabo por estes 
agentes  na nossa Instituição), que de imediato se mostraram 
disponíveis para esta atividade.
A 29 de julho, preparadas as equipas, organizadas 
rotativamente, deu-se início ao torneio, promovendo o 
desporto, o convívio e a proximidade entre os agentes e os formandos.
As claques não podiam faltar e, postas “mãos à obra” durante as sessões que antecederam 
este acontecimento, os formandos prepararam com a ajuda dos seus formadores os 
“Pompons” com os quais manifestaram entusiasticamente o apoio às equipas, durante o 
torneio. Foi uma manhã repleta de lesões, faltas, penaltis, golos e comemorações, mas 
sobretudo sem rivalidades e com muita cumplicidade entre as equipas quer vencedoras, quer 
vencidas. “Perder ou ganhar é desporto!”, disse um formando.
Na verdade, foi neste espírito de alegria que o pavilhão se vestiu nesse dia!

Formandos do curso de Ajudante de Lavandaria e Limpeza com o apoio dos formadores

latas, caixas e frascos, maravilhosamente executados por mãos habilidosas e especiais. Os 
vasos coloridos com belas plantas atraíram a atenção e foram um sucesso! Para os mais 
aventureiros seguiram-se jogos tradicionais e dança com muita animação e alegria. Para 
rematar uma tarde bem passada, o refeitório transformou-se numa tasquinha onde se 
podiam encontrar, entre outros petiscos, bifanas, fêveras no pão e caldo verde. Uma 
iniciativa de sucesso para no próximo verão repetir.

Andreia Marques
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Jantar de Natal

Para comemorar o Natal, a direção da ANS convidou todos 
os colaboradores da instituição e os clientes do lar 
residencial para um jantar–convívio. Assim, no dia 19 de 
dezembro, as cozinheiras e colaboradoras da cozinha da 
ANS prepararam e apresentaram um maravilhoso jantar a 
todos os presentes, sendo aplaudidas e parabenizadas.
Após o jantar, trocaram-se presentes entre todos os 
participantes e a direção ainda sorteou três presentes extra 
entre os colaboradores. Como não podia faltar, a festa 
terminou com um baile bastante animado e divertido.

Andreia Santos

Festa de Natal
No dia 18 de dezembro o pavilhão gimnodesportivo 
abriu as suas portas para mais uma grande festa de 
Natal.
Este ano contámos, como é habitual, com a 
participação dos clientes do CAO, mas também fomos 
presenteados com atuações (dança, teatro e canto) dos 
formandos dos cursos de formação profissional a 
decorrer na instituição.
Foram nossos convidados a Associação Social de 
Silveirinhos (ARCSS) que apresentou dois  exercícios de 
expressão corporal e a cantora Renata Gonçalves, 
finalista do programa “The Voice Portugal” e irmã da 
Joana Gonçalves, cliente do CAO. Foram momentos 
muito agradáveis e especiais.
O Mestre Magôo, que nos tem acompanhado há já 
alguns anos, e a sua “turma” de capoeiristas, marcou 
presença com uma bela demonstração de capoeira. A 
professora de música, Joana Guimarães, que 
semanalmente ao longo do ano vem preparando dois 
grupos com aulas de música, também esteve presente. 

Foram atuações incríveis que mereceram os melhores aplausos.
A festa terminou da melhor forma, com a vinda do “desejado” Pai Natal e a distribuição das
prendinhas. Até para o ano Pai Natal!

Andreia Santos

E mais uma festinha ... de Natal

E porque ficou a faltar qualquer coisa, no dia 22 de dezembro os colaboradores do CAO, bem 
como os colaboradores e formandos da formação profissional, prepararam um 
lanche-convívio entre todos, para o qual contribuíram com deliciosas “multas”.
Para que fosse uma tarde muito bem passada, recebemos a Associação Social de 
Silveirinhos (ARCSS) que, com os “nossos” clientes e o seu grupo de teatro, apresentou “A 
ovelhinha negra”: uma história sobre a diferença e a igualdade, entre outros valores. O 
lanche foi um sucesso e o convívio ainda melhor! Valeu a pena!

Sofia Almeida
6



7

 
 

 
 

 

 
 

Fora de Portas...

Festa de Família

O Parque da Cidade no Porto recebeu, no dia 26 de julho, mais de 120 mil pessoas com 
dezenas de atividades como a Maratona do Cão, concertos do cantor D8, cinema ao ar livre 
e muitas diversões para toda a família. Uma roda gigante deu as boas vindas a todos os 
visitantes e não faltaram animações como fanfarras, monociclos, caricaturistas, 
malabaristas, pinturas faciais, lançamento de papagaios, jogos tradicionais, entre outras. Os 
clientes da ANS também estiveram presentes e adoraram, ficando desde logo combinado 
voltar a participar em 2015.

Sofia Almeida

O

Dia Internacional da Juventude

Jogos sem Fronteiras

No dia 12 de agosto a ANS marcou presença nas 
comemorações do Dia Internacional da Juventude que 
ocorreu no Centro Nacional Desportivo do Jamor, em 
Lisboa. Este evento, promovido pelo Instituto Português do 
Desporto e Juventude, foi subordinado ao tema “A saúde 
mental importa” e reuniu cerca de 2000 jovens vindos de 
todo o país.
A convite da Associação Social de Silveirinhos (ARCSS), 

O dia 9 de setembro foi inesquecível para os jovens das 3 
turmas de Formação profissional. “Foi de mais, esse dia!” – 
diziam uns, “Espetáculo”, temos de repetir, diziam outros.
A praia de Canide Norte, em Vila Nova de Gaia, 
transformou-se num verdadeiro campo de jogos onde, durante 
todo o dia, os formandos puseram à prova as suas habilidades 
motoras e disfrutaram de momentos de convívio, brincadeiras 
e aprendizagens entre si e também com os formadores e auxiliares.
O jogo de equipas, no qual tinham que realizar um circuito com água e farinha à mistura, foi 
o momento alto do dia. “Ainda hoje nos lembramos das nossas caras enfarinhadas…”.
O piquenique, no Parque da Lavandeira, permitiu recuperar energias e aproveitar a natureza 
para fazerem uma “guerra de bolotas”. De regresso à praia - que foi pequena para 
concretizar o grande sonho de muitos dos formandos - foram realizados outros jogos 
motivando o espírito de partilha e de cooperação em grupo.

Formandos do curso de Ajudante de Tecelão/Tecedeira com o apoio dos formadores

oito utentes da ANS, acompanhados por uma técnica e uma auxiliar, desfrutaram de um dia 
incrível, repleto de atividades desportivas, lúdicas, de sensibilização e pedagógicas que 
visavam promover estilos de vida saudáveis. Quando abordados sobre as atividades, os 
participantes destacaram a escalada, o remo e os workshops de culinária e zumba, no 
entanto foi a equitação que reuniu todas as preferências.

Andreia Santos
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O
Festival Internacional do Jardim em Ponte de Lima

Na bela manhã de outono de 16 de setembro, a turma de 
Ajudante de Jardinagem e Manutenção de Instalações 
viajou até Ponte de Lima, com a professora Inês e o 
auxiliar Ricardo, para visitar o Festival internacional dos 
jardins. Comprados os bilhetes, partiram à descoberta dos 
belíssimos jardins temáticos: “Jardim do deserto”, “Jardim 
sensorial “- que estão a reproduzir na ANS – entre outros.

Museu do Vinho do Porto

Já não é a primeira vez que um grupo de clientes vai até ao Museu 
do Vinho do Porto, o qual proporciona várias atividades educativas 
aos seus visitantes.
Além de ouvir e observar a história do vinho do porto, contada e 
exposta no interior do museu, os clientes realizam atividades 
interessantes, lúdicas e educativas.
No dia 30 de setembro tiveram oportunidade de participar na atividade ” A minha garrafa é 
mais bonita que a tua…” onde decoraram uma garrafa de vinho do Porto com diversos 
materiais disponíveis. No final exibiram as suas garrafas com muito orgulho!

Sofia Almeida

Concerto de José Cid
No dia 3 de outubro, os clientes do lar foram assistir ao concerto 
de José Cid no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Foi um 
espetáculo bastante animado, no qual todos se divertiram 
bastante, cantando, batendo palmas e dançando. A alegria, 
repartida por um pavilhão repleto de pessoas, levou a imensos 
pedidos de canções ao cantor que, não querendo desiludir este 
público tão entusiasmado, fez prolongar o concerto até de 

Visita ao Sea Life
No dia 1 de novembro, um grupo de clientes do lar residencial foi visitar o SEA LIFE Porto. 
Nesta “viagem” por entre rios e oceanos puderam conhecer novas e diversas espécies 
marinhas, passando por cenários típicos da região do Porto e da costa portuguesa, sem 
esquecer os encantadores mares tropicais. 
Foi evidente um grande entusiasmo quando os “viajantes” souberam que podiam alimentar 
os peixes de um dos aquários. A tarde terminou com um lanche na esplanada do SEA LIFE.

Teresa Ferreira

madrugada.
Sofia Almeida

 

Os formados estavam encantados! Tiraram fotos, desfrutaram dos desenhos artísticos 
projetados nos jardins, “oh professora, isto é espetacular, nunca pensei ver isto! “.
São estas manifestações de deslumbramento que fazem compreender o quanto é 
importante para os nossos formandos estas atividades que, neste caso particular, visava 
promover a sensibilidade da arte nos jardins e a importância dos espaços verdes, assim 
como despertar a criatividade e a imaginação.
Cumprido o objetivo desta visita, regressaram as instalações da ANS, cansados mas mais 
enriquecidos.

Formandos do curso de Ajudante de Jardinagem e Manutenção de Instalações com o apoio dos formadores
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Sofia Almeida 

mais… 

O“Zooarte”
Pelo segundo ano consecutivo, alguns clientes do CAO 
participaram no Concurso Interinstitucional “Mãos com 
Arte” promovido pela CERCIMARCO e que visa 
promover a criatividade e capacidades artísticas das 
pessoas com deficiência. Este ano sob o tema animais e 
com o título “Zooarte” realizámos três trabalhos de 
expressão plástica, os quais ficaram expostos no museu 
Cármen Miranda, em Marco de Canaveses, entre os dias 
5 e 21 de novembro. Os participantes foram ver a 
exposição, interagiram bastante, assinaram o livro de 
presenças e adoraram.

Sofia Almeida

Visita a Santo Tirso

No dia 20 de novembro o grupo de formandos de Ajudante de Tecelão/Tecedeira, 
acompanhados por alguns utentes do CAO, foram passar o dia a Santo Tirso.
A atividade teve como objetivo proporcionar aos formandos o contacto com uma empresa 
têxtil. Nesse contexto, o grupo realizou uma visita de estudo às empresas Perfel e 
Eurocortinas, conhecendo produtos diferentes em tecelagem.
Todos ficaram admirados com a velocidade e grandeza das máquinas: “tão grandes quanto 
uma parede da nossa sala!” – disseram os formandos. Estavam deslumbrados! As 
dubadouras automáticas, que faziam os bordados “tão perfeitinhos!...”, outra máquina que 
dobrava os cortinados com muita perícia,…vinham maravilhados com tal dimensão e 

precisão! “Muito diferentes dos nossos teares” – diziam.
De seguida, visitaram a Cooperativa de Apoio à 
Integração do Deficiente (CAID) onde participaram num 
ensaio de dança, visitaram o artesanato e “ainda nos 
ofereceram uns biscoitos feitos por eles!” – 
lembraram-se os nossos formandos.
De forma a permitir o enriquecimento cultural de todos 
visitaram ainda o Mosteiro de S. Bento, monumento 
Nacional desde 1910, na zona baixa de Stº Tirso.
De regresso à ANS traziam uma bagagem de novos 
saberes e amigos no coração.

Formandos do curso de Ajudante de Tecelão/Tecedeira com o apoio  dos formadores
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Sofia Almeida 

O
Parcerias

Grupo Medlog - Cooprofar 

Desde novembro de 2010 que a ANS mantém parceria com Grupo Medlog – Cooprofar. 
Quando solicitado pela empresa, um grupo de clientes da ANS, acompanhado por uma 
auxiliar, desloca-se às instalações da Cooprofar para colaborar na etiquetagem dos artigos. 
A Dr.ª Carla Fernandes, diretora de recursos humanos da empresa, disponibilizou-se para 
nos falar da sua experiência com a ANS.

“Olhares” - O que representa para si a integração de pessoas com deficiência na 
vossa organização? 
Ao longo de quatro décadas, o Grupo Medlog tem assumido uma postura de conciliação 
entre desenvolvimento económico, responsabilidade social e proteção do ambiente. Mais do 
que uma postura, este é um estado de consciência contínuo e diário, suportado numa 
cultura de valores de ética, cidadania, justiça e respeito por todos aqueles com quem 
interage.
Têm sido diversos os projetos que traduzem este compromisso da empresa, refletindo uma 
efetiva preocupação social, quer no envolvimento com a comunidade, quer no respeito para 
com o ambiente.
Para além da equipa, o compromisso do Grupo Medlog sempre se estendeu à comunidade 
envolvente. Sensibilizado para situações de carência e injustiça social, o Grupo tem 
prestado um contributo que assume várias formas, ora cooperando com várias entidades na 
construção de respostas eficazes, ora através de donativos materiais ou financeiros, ora 
criando oportunidades de inclusão social e inserção no mercado de trabalho. 
A integração de pessoas com deficiência na nossa organização – nomeadamente os utentes 
da ANS - representa a concretização de mais um passo dado no sentido de contribuir para 
a viabilidade do compromisso social que assumimos.

“Olhares” - De que forma é que o trabalho dos nossos clientes contribui para o 
sucesso da Cooprofar? 
O Grupo Medlog está consciente de que construiu uma cultura forte e sustentável que é 
suportada, todos os dias, pelo quadro de valores e princípios semeados na equipa, 
superando-se, assim, nas dimensões social e humanas. 
A integração de utentes da ANS na atividade operacional diária do Grupo – ainda que de 
forma pontual – é encarada como uma inserção real na equipa, onde o contributo se ajusta 
ao ritmo e sentido de rumo da empresa. Consideramos que, todas as partes e qualquer 
contribuição são peças fundamentais na engrenagem do Grupo que elege as pessoas como 
o seu bem mais valioso.  
Acreditamos, por isso, que o êxito de cada empresa depende diretamente de cada 
colaborador e todos são vistos como elementos de valor condutores ao sucesso.

Teresa Ferreira 

Aluguer do Pavilhão
A ANS tem um moderno pavilhão desportivo adaptado à prática das seguintes modalidades: Artes Marciais, 
Danças de Salão, Yoga, Futsal, Andebol, Basquetebol, etc.. Disponível mediante marcação prévia e o cum-

primento de taxa de utilização.
Horário

Todos os dias das 9h00 às 22h00
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 O
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Ajudante de Jardinagem e Manutenção de Instalações
Ajudante de Lavandaria e Limpeza
Ajudante de Tecelão/ Tecedeira

Destinatários:
Pessoas com alterações das funções mentais e outras que as impeçam de aceder a percursos regulares
de educação e formação e que reúnam as seguintes condições:

  Idade igual ou superior a 16 anos (menores de 18 anos desde que autorizado pelo agrupamento
   de escolas onde está matriculado)

  Sem qualificação adequada para o exercício de uma profissão ou ocupação de um posto de
   trabalho

Apoios:
Bolsa de profissionalização;
Subsídio de transporte;
Alimentação INSCRIÇÕES

Departtamento de
Formação Profissional
da ANS

Abertas
Inscrições
    2015

Componentes curriculares:
Formação para a Integração; Formação Tecnológica; Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT)

LOCAL
Professor Moreira, s/n
Portelinha
Fânzeres

 

 

CONTACTOS:
22 485 34 90

HORÁRIO
9h00-12h30
14h00-17h30

Curso de Ajudante de
Tecelão/ Tecedeira

Curso de Ajudante de
Lavandaria e Limpeza

Curso de Ajudante de
Jardinagem e Manutenção de Instalações

Junta-te a nós no caminho do sucesso!



Associação de Apoio ao Deficiente - Nuno Silveira, A.N.S.
Rua Professor Moreira s/n (Portelinha) 4510 - 643 Fânzeres
Telefone Geral - 224 853 490

 
Fax - 224 853 499
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site:  www.ans.org.pt
Correio Eletrónico: info@ans.org.pt

Facebook: https://www.facebook.com/www.ans.org.pt
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mais… 

O
No nosso centro contamos com a colaboração de voluntários que disponibilizam o seu 

tempo, vontade e saber apoiando aqueles que mais precisam, trabalhando 
diretamente com eles e com a equipa técnica.

Faça parte da nossa equipa!

A todos os que se disponibilizam a colaborar connosco, 
o nosso muito obrigado!

ATIVIDADES A DESENVOLVER PELOS VOLUNTÁRIOS NO SERVIÇO DE APOIO 
DOMICILIÁRIO

• Apoio na hora das refeições;
• Visitas, companhia, diálogo;
• Acompanhamento em pequenos passeios, nas idas à igreja, ao cemitério, a      

consultas médicas, compras e/ou recados;
• Leitura de jornais e revistas;
• Animação sociocultural (dinamização de várias atividades ocupacionais).

O Voluntário poderá colaborar só numa ou mais atividades que sejam do seu interesse e 
poderá ocupar-se entre uma a várias horas por semana de acordo com a sua 
disponibilidade.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever na bolsa de voluntários da ANS envie um e-mail para info@ans.org.pt ou 
telefone para o 22 485 34 90, poderá também enviar a sua inscrição para 
voluntariado@cm-gondomar.pt indicando que gostaria de integrar a bolsa de voluntariado 
da ANS e forneça os seguintes dados:
• Nome Completo
• Data de nascimento
• Freguesia onde reside
• Número de telefone
• Correio eletrónico (e-mail)
• Atividade em que pretende fazer voluntariado

Voluntariado


