
    mês de outubro é o mês em 

que, desde 1992, se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental.

Não apenas no dia 10 de outubro de cada ano, mas 

ao longo de todo o mês, as mais diversas entidades e 

organizações procuram destacar a absoluta relevância da

educação, conscientização e defesa da Saúde Mental de 

fforma a combater o estigma social ainda persistente.

Esta que é e deve ser uma causa global é, sobretudo, uma

realidade diária de um número significativo de pessoas,

uma batalha contínua que requer apoio, acompanha-

mento e uma intervenção capacitada que con-

cretize o processo, sempre desafiante, 

do equilíbrio/estabilização e reinserção 

social em pleno. social em pleno. 

É sob esta premissa e compromisso que a 

RUMO e os seus técnicos/as têm trabalhado,

também em conjunto com entidades parcei-

ras dos territórios de intervenção, de

modo a fazer a diferença na vida de

pessoas como a Nelma Craveiro - uma 

ex-ex-formanda RUMO com uma história e 

um percurso que vamos agora conhecer. 





“Já não fujo dos 
problemas...da realidade 
e isso é um trabalho 
árduo e contínuo.





“... Não se trata de 
ter problemas, 
eu continuo a tê-los, 
trata-se é da forma 
como vamos lidar com eles, 
sem conformismos. 

Aceitar aquilo que temos e prosseguir.” 



“... houve dias em que 
acordava super down e 
houve momentos em que
estava disposta 
a ser alguém”

21 206 49 20

formar@rumo.org.pt

#formacao
#empregoapoiado
#oportunidades
#futuro



 O Centro de Inclusão Comunitária RUMO rumou a Lisboa num bonito e luminoso dia de ou-

tubro, proporcionando ao nosso fantástico grupo de utentes um passeio pela baixa da capi-

tal e a descoberta da encantadora Estufa Fria (Parque Eduardo VII). 

A viagem Barreiro - Lisboa foi feita com recurso ao transporte fluvial com o

objetivo de promover a autonomia, a mobilidade e a cidadania plena 

dos/as utentes. Foi mais uma experiência memorável de convívio, partilha,

descoberta e amizade.  
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#IGUALDADE

#CIDADANIA

#DIZNÃOÀ
  VIOLÊNCIA

Desde 2010, o dia 24 de Outubro, DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE, é assinalado por cen-

tenas de organizações representativas da sociedade civil e da esfera pública de todo o ter-

ritório português, através da promoção de iniciativas locais de cidadania colocando a tónica 

na igualdade como fator de desenvolvimentoe dando visibilidade a questões como os Direit-

os das Mulheres, a Violência Doméstica, a Igualdade Salarial, o Combate à Pobreza, o Acol-

himento de Migrantes, a Inclusão de Pessoas com Deficiência e Incapacidade ou a Igualdade 

de Oportunidades.

A RUMO, no âmbito da sua missão, concretizada pelos seus diferentes projetos e equipas, 

associou-se, a par de inúmeras outras organizações portuguesas, à ANIMAR - Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento Local, com a promoção junto de 2 das nossas turmas da 

Formação Profissional (FORMAR RUMO) uma Ação de Sensibilização para a Igualdade de 

Género e a problemática crescente da violência no namoro.

O Centro de Atendimento a Vítimas 

de Violência Doméstica | Barreiro

MoiMoita dinamizou esta Ação, com o 

intuito de promover junto dos/as for-

mandos/as os valores da 

Igualde; do respeito pelo

Outro; da cidadania e 
do combate à violência
    e à discriminação.   

 


