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 A TAIPA FAZ 18 ANOS! 
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Fundada a 28 de setembro de 2000, a TAIPA surge com a missão de Promover o Desenvolvimento 
Integrado do Concelho de Odemira. 
Durante estes 18 anos de intervenção muitos têm sido os projetos desenvolvidos sempre com o 
foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas que residem neste concelho, nas mais diversas 
vertentes, e num trabalho concertado de parcerias, onde as sinergias que estas proporcionam são a 
chave do sucesso dos projetos.  
Hoje a TAIPA está “além-fronteiras” deixando já a sua marca também no Algarve e Alentejo litoral e 
continua a sonhar fazer mais e ir além nas suas áreas de intervenção. 
A TAIPA faz 18 anos e muitos/as passaram por cá para crescer connosco e fazer a TAIPA crescer mais 
ainda. 
Neste aniversário deixamos o agradecimento a todos e todas que por aqui passaram e a quem hoje 
está connosco - colaboradores/as, ex-colaboradores/as, membros e parceiros - que são as mãos que 
dão a identidade, e a cor, à nossa intervenção. 
 

PARABÉNS TAIPA! 
  

A Direção, 
Dora Guerreiro, Teresa Barradas e Fernando Parreira 



No âmbito da componente “Dias Nacionais”, dia 15 de 
agosto o Giramundo assinalou o dia da Independência 
Indiana. 
Esta celebração contou com o Hino Nacional cantado 
por um grupo de crianças indianas, com danças 
tradicionais do Punjabi, pinturas mehndi e prova 
gastronómica. 
Este dia foi ainda mais especial, tanto para o projeto 
como para a comunidade Indiana local, pois marcou 
presença no evento o representante da Embaixada 
Indiana, o Sr. Hansraj Verma, que não só discursou na 
abertura do evento como, no final, conviveu com a 
comunidade local ouvindo um pouco sobre as suas 
preocupações/dificuldades de integração 

Celebração do dia Nacional da Índia 

ACONTECEU 



Dia 24 de agosto o Giramundo celebrou também o 
dia Nacional da Ucrânia.  
Esta celebração contou com o Hino Nacional, com 
visualização de imagens sobre a história do País, 
com dança animada, canto ao vivo e uma rica prova 
gastronómica. 
Esta festa foi exemplar pela diversidade cultural do 
público que nela participou, sendo uma mostra da 
multiculturalidade que existe no concelho e 
validando que é através da cultura, da música, da 
dança e da gastronomia que se derrubam as 
barreiras da diferença e se promovem momentos 
de partilha entre as várias nações do território! 

Celebração do dia Nacional da Ucrânia 

ACONTECEU 



ACONTECEU 

  
 
 
 
 

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

No passado dia 15 de agosto, celebrou-se o dia Nacional da Índia, promovido pela 
comunidade Indiana e o Projeto Giramundo. O Projeto ST-E6G marcou presença 
neste evento e participou com um grupo de jovens, contribuindo para o programa 
de animação, onde estas crianças e jovens cantaram o hino nacional da Índia e 
apresentaram uma coreografia de uma dança tradicional indiana. 

Projeto ST-E6G presente nas comemorações do dia 
Nacional da Índia 

mailto:projetost.e5g@gmail.com


 ACONTECEU 

  
 
 
 
 

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

No âmbito da parceria com a Associação Pé de 
Xumbo, no projeto Mastros Tradicionais – da Terra 
ao Céu, durante o mês de Agosto foram realizadas 
várias oficinas de dança e vídeo com os 
participantes do Projeto ST.E6G. 
Estas oficinas culminaram na realização de um 
videoclip ao som de uma música, anteriormente 
criada, com sons de percussão. 
O videoclip irá ser divulgado durante o mês de 
setembro. 

Oficinas de dança e vídeo animam férias de Verão 

mailto:projetost.e5g@gmail.com


 ACONTECEU 

  
 
 
 
 

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

As atividades de Verão no Projeto ST-E6G chegaram ao fim.  
Foram 2 meses intensos mas cheios de energia e de muitas emoções. O mês de agosto foi 
marcado pelas saídas à praia, pela piscina, ida ao Festival Sudoeste com 15 jovens, pelos 
mergulhos e escorregas do Slide&Splash. Terminando com uma visita a Sines, onde 
assistimos a uma palestra sobre “Cidadania Marítima” e realizado o “Batismo de Mar” com 
a Policia Marítima e por fim, uma visita  ao Centro de Artes. Um enorme OBRIGADO a 
todos os que possibilitaram que estas crianças e jovens tivessem estas oportunidades 
fantásticas. 

Férias de Verão no Projeto ST-E6G 

mailto:projetost.e5g@gmail.com


ACONTECEU  

 

 
 
 
 
 

 

Projeto CLAIM recebe reconhecimento de Desempenho 
Meritório 

Na cerimónia do Dia do Município, do passado dia 8 de 
setembro, o CLAIM – Centro Local para a Integração de 
Migrantes de Odemira recebeu reconhecimento de 
desempenho meritório na área da ação social, sendo 
destacado “pela missão e trabalho que desenvolve no 
âmbito da integração e da inclusão das populações migrantes 
que afluem ao Concelho de Odemira”.  

Contactos:  
Tânia Guerreiro * tania.guerreiro@taipa-desenvolvimento.pt  *  968 700 604  
Rosa José            *  rosa.jose@taipa-desenvolvimento.pt            *  964 550 397 

UM POUCO DA HISTÓRIA DO CLAIM: 
Este gabinete, na altura CLAII (Centro Local para a Integração de Imigrantes), existe desde junho de 2014, fruto da candidatura que a 
TAIPA fez ao FEINPT - Fundo Europeu para Integração de Nacionais de Países Terceiros - com a parceria financeira das juntas de 
freguesia de S. Teotónio, Vila Nova de Milfontes e Longueira/Almograve. Este financiamento terminou em junho de 2015, tendo sido 
possível manter as portas do gabinete abertas até dezembro de 2015, com o apoio das empresas Sudoberry, Lusomorango, Vitacress e 
Atlantic Sun Farms. 
O CLAIM reabriu portas a 1 de julho de 2016, tendo a TAIPA como entidade promotora e executora, e financiado por um consórcio que 
reúne entidades públicas e privadas – Município de Odemira, Associação de Produtores Agrícolas Lusomorango, as empresas 
Sudoberry, Haygrove e Vitacress e a empresa de Trabalho Temporário Multitempo, continuando a contar com a parceria das Juntas de 
Freguesia de S. Teotónio, Longueira/Almograve e Vila Nova de Milfontes. 
A 1 de julho de 2018 juntou-se a este consórcio a empresa Hall Hunter e o CLAIM passa a ter sede em S. Teotónio, funcionando nesta 
freguesia em regime de permanência na vila de S. Teotónio nos dias úteis das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:30, em paralelo com o 
regime de itinerância, já existente, que permite que os atendimentos sejam feitos em Odemira, Vila Nova de Milfontes, Almograve e 
ainda nas empresas agrícolas parcerias. O novo protocolo permitirá que o CLAIM continue de portas abertas até junho de 2021. 



Entrevista ao Primeiro Secretário do Embaixador da 
Índia, Sr. Hansraj Verma 

ENTREVISTA DO MÊS 

Gostaríamos de saber quais considera serem os maiores desafios ao nível da  
integração cultural de Indianos em território português? 
“A Índia e Portugal partilham longas e próximas relações em vários níveis.  As nossas relações continuam, 
desde há mais de cinco séculos, e incluem múltiplos aspetos de intercâmbio nas áreas política, comércio, 
cultural, culinária, pessoal, etc.  Um número significativo de pessoas partilha uma ancestralidade 
comum. Há muitas famílias na Índia com raízes portuguesas e muitas mais em Portugal que têm raízes na 
Índia.  O Primeiro-Ministro de Portugal, o Sr. Antónia Costa é o primeiro Primeiro-Ministro de origem 
Indiana na Europa e é um brilhante exemplo da nossa herança conjunta. 
Os Indianos que vivem em Portugal há muito tempo estão bem integrados.  Os Indianos que chegaram 
recentemente para procurar oportunidades de emprego, às vezes sentem alguma dificuldade em 
adquirir novas competências linguísticas.  No entanto, a maioria pode atingir um nível básico da língua 
portuguesa, o que os ajuda a se integrarem.” 
 

No dia 15 de agosto, nas comemorações do dia da Independência 
indiana, falámos com o Primeiro Secretário do Embaixador da Índia, 
Sr. Hansraj Verma, que gentilmente nos concedeu uma entrevista. 



ENTREVISTA DO MÊS 

E quais os pontos fortes de ambas as culturas que favorecem uma maior proximidade?  
“O Pluralismo, a diversidade, os valores democráticos e a abordagem receptiva a diferentes religiões e raças 
são valores  básicos do relacionamento entre a Índia e Portugal.  A força destas ligações está na  herança 
partilhada, ligações culinárias, linguísticas, artísticas, culturais, literárias e de parentesco e no conhecimento 
profundo entre si.  A longa e interminável  cadeia de contatos pessoais fornece-nos uma plataforma para 
erigir um grande edifício de cooperação em áreas de política, estratégia, economia, cultura e contactos 
pessoais e transforma estes quinhentos anos de relações em uma moderna parceria do século XXI com 
colaborações em assuntos modernos como o espaço, a ciência e tecnologia, a pesquisa e inovação, start-ups, 
as tecnologias de informação e comunicação, governo digital, energia renovável, turismo e hospitalidade, 
juventude e desporto, filmes de Bollywood, etc.  A diáspora Indiana em Portugal e a diáspora portuguesa na 
Índia são elos importantes  para impulsionar o nosso já longo relacionamento para uma fase moderna.” 
 
De que forma é celebrado dia da Independência na Índia? 
O Dia de Independência é um feriado nacional e é celebrado com enorme entusiasmo imbuído no fervor 
patriótico.  As pessoas juntam-se nos bairros, nas escolas, escritórios, lugares-públicos e hasteiam a bandeira 
nacional.  O hino nacional é cantado,  tocam-se canções patrióticas  e distribuem-se  doces.  O Presidente da 
Índia dirige um discurso à nação na véspera do dia da independência.  O Primeiro-Ministro faz o seu discurso 
anual do dia da independência a partir da muralha do Lal Quila (forte vermelho) em Nova Déli, o mesmo 
lugar onde o nosso primeiro Primeiro-Ministro o Sr. Jawahar Lal Nehru hasteou a nossa bandeira nacional 
pela primeira vez a  15 de Agosto de 1947, o dia em que a Índia ganhou a sua independência. 
 
 

(continuação da entrevista) 



ENTREVISTA DO MÊS 

(continuação da entrevista) 

Que diversidade regional existe na Índia e como se expressa nas 
diferentes formas de viver o dia da independência? 
“A unicidade e a unidade da Índia residem na sua incrível 
diversidade. A Índia oferece diversidade de uma forma completa. 
Somos um buquê de flores bonitas, vibrantes e diversificadas, cada 
uma com a sua forma única, cores e fragrância próprias.  Cada flor 
tem beleza e fragrâncias individuais mas quando se juntam num 
buquê, criam uma colagem fascinante de beleza e fragrâncias 
mistas. A Índia tem diversidades geográficas, linguísticas, religiosas, 
climáticas, raciais, de cores, trajes, comida, etc. e é a casa de todas 
as religiões e tem a mais diversificada fauna e flora. A Índia tem a 
terceira maior população muçulmana, os Indianos falam mais de 
1600 línguas e dialectos, há cerca de 1900 partidos políticos na 
Índia, há 870 canais de televisão de deferentes línguas e regiões.  

Sr. Verma com a equipa do projeto 
Giramundo e a comunidade indiana no 
dia 15 de agosto em S. Teotónio 

A palavra diversidade perde o seu significado, se não for usada no contexto indiano. Esta diversidade 
imensurável não nos divide mas é um forte fator de união, uma linha que percorre as aparentes diferenças 
e amarra o centro numa unidade coesa. As celebrações de dias nacionais como o dia da independência 
adicionam e fortalecem mais o fio da nossa tela diversificada.” 



ENTREVISTA DO MÊS 

Como foi para si viver o Dia da Independência da Índia em São Teotónio e como é, no geral, viver em 
Portugal? 
 “Tive o privilégio de participar nas celebrações do dia da independência foi uma experiência humilde. Foi 
muito gratificante ver os cidadãos portugueses juntarem-se aos Indianos para celebrar o dia num espírito 
de grande cordialidade. As celebrações oferecem uma plataforma de integração cultural e de 
conhecimento mútuo. Fiquei muito surpreendido com a resposta que a população local deu às 
celebrações em geral e em especial ao programa cultural. Quero agradecer à TAIPA e ao Giramundo por 
terem organizado um evento tão maravilhoso e aprecio os seus esforços para ajudar a integração das 
comunidades migrantes na sua terra adoptiva. Portugal é um país bonito e tranquilo. Viver cá tem sido 
uma experiência maravilhosa. “ 

Que mensagem gostaria de deixar a todos os indianos que residem no concelho de Odemira? 
“De acordo com um estudo de Nações Unidas, a Índia tem a maior diáspora do mundo, que vive em 
muitos países à volta do mundo. Em todos esses países, os indianos são bem vistos como um grupo de 
migrantes pelas suas capacidades de esforço e de integração nas suas sociedades adoptivas.  
Quero pedir a todos os indianos que vivem em Odemira para serem embaixadores da paz, dedicação, 
esforço e integração cultural. Devem integrar-se completamente na população local e de outras 
nacionalidades. Trabalhem com paz, aproveitem as vossas estadias em Portugal e contribuam para o 
sucesso e prosperidade do país adoptivo. A Embaixada da Índia está sempre disponível para os ajudar na 
sua integração e fica feliz por se juntar às suas celebrações culturais e festividades.” 

(continuação da entrevista) 



 ACONTECE 

Contactos:  Telma Guerreiro                                                        cldsodemira@taipa-desenvolvimento.pt                                                                 969861979       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos:  Dora Guerreiro                                                      cliisodemira@taipa-desenvolvimento.pt                                                                   283320020      

  
 Caro/a Empreendedor/a, 

Durante o mês de outubro vamos estar 
nas Juntas de Freguesia a prestar-lhe 

apoio 
na criação, expansão ou modernização  

do seu negócio. 
 

Em Odemira, os atendimentos 
decorrem todas as quartas-feiras, 

mediante marcação 
 
                   Estamos à sua espera! 

Entidade financiadora e promotora:                  Entidade promotora:                                     Entidade executora:                                                                     Com o apoio das Juntas de Freguesia 
                                                 do Concelho de Odemira 

 
 

Serviço Móvel de Apoio ao Empreendedor  
e à  Inserção Profissional 

 
JUNTAS DE FREGUESIA DIA 

Boavista dos Pinheiros  
6 

S. luís 

Vila Nova de Milfontes 

Colos  
 

10 
S. Martinho das Amoreiras 

Delegação da Junta de Freg. de Vale de Santiago  em Bicos 

Relíquias 

Luzianes - Gare  
20 

Santa Clara-a-Velha 

Sabóia 

Longueira/Almograve  
25 

S. Teotónio  



 ACONTECE 

Contactos:  Telma Guerreiro                                                        cldsodemira@taipa-desenvolvimento.pt                                                                 969861979       

 
 
 
 
 
 

   No âmbito da ação “Voluntariado +” do projeto Contrato Local de Inclusão e Inovação Social,  
a TAIPA relembra a importância de tornar-se voluntária/o e de abraçar uma causa. 

 
   Já conhece os  projetos onde você pode fazer a diferença ao serviço da comunidade?   

Informe-se e torne-se voluntário/a! 
 

     Odemira conta com a sua solidariedade!! 

Contactos:  Teresa Barradas                                                 cliisodemira@taipa-desenvolvimento.pt                                                                   283320020      

Voluntariado + 

Entidade financiadora e promotora:                  Entidade promotora:                                     Entidade executora:                                                                                                        
 
 
 
 

Como se inscrever: 
Pode solicitar e entregar a ficha de inscrição no Balcão Único do Município de Odemira, no 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. 

mailto:banco.voluntariado@cm-odemira.pt
mailto:banco.voluntariado@cm-odemira.pt
mailto:banco.voluntariado@cm-odemira.pt
mailto:banco.voluntariado@cm-odemira.pt
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O Giramundo vai celebrar mais dois Dias 
Nacionais: o dia do Brasil e Nepal e já 

estamos a reunir com pessoas nacionais 
destes países que mostraram interesse em 
colaborar na organização destes eventos! 

Estás interessad@ em participar?  
Entra em contacto com o Giramundo! 

Dias Nacionais: 
Celebração do Brasil e do Nepal 

VAI ACONTECER 

Giramundo will celebrate two more National 
Days: the day of Brazil and Nepal and we are 

already meeting with people from these 
countries who showed interest in collaborating 

in the organization of these events! 
Are you interested in participating? 

Get in touch with Giramundo! 



 

 
 
 
 
 

 

                                                                        INSCRIÇÕES ABERTAS 

CENTRO QUALIFICA 

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

Quer Reconhecer as suas competências e obter uma certificação 

escolar de 9º ou 12º ano de escolaridade? 

Dirija-se a um dos seguintes locais: 

 

- S. Teotónio, segunda-feira às 19:30 horas no Espaço ST (ao 
lado da Junta de Freguesia); 
 

- Odemira, terça-feira às 19:00 horas nas instalações da TAIPA; 
 

- Cavaleiro, quarta-feira às 19:30 na Escola Primária; 
 

- Vila Nova de Milfontes, segunda-feira nos Bombeiros 
Voluntários; 
 

- S. Luís, quinta-feira às 19:30 na Junta de Freguesia; 
 

- Todos os dias úteis entre as 09:00 e as 17:30 nas instalações 
da TAIPA, em Odemira. 

 

Temos também processos de Reconhecimento e Validação de 
Competências profissionais para equivalência a uma saída 
profissional. 
 

Porque nunca é tarde para investir em nós!  
 

Contacte-nos! 



 

 
 
 
 
 

 

                                                                        INSCRIÇÕES ABERTAS 

Formação não Financiada 

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

Formação não Financiada 

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



 

 
 
 
 
 

 

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. 


