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EMPREGO	
	
Gabinete	de	apoio	ao	
Empreendedorismo	
Terças-feiras,	9h30	–	12h00	
Inst.	Municipais	de	Ação	
Social	–	Vila	Verde	
	
Gabinete	de	atendimento	
J.F.	de	Parada	de	Gatim	
Quintas-feiras,	9h30	-	12h00	
	
Gabinete	de	atendimento	
J.F.	de	Marrancos	
Sextas-feiras,	9h30	–	12h00	
	
GEPE	–	Networking	
11	de	janeiro,	14h00	
Inst.	Municipais	de	Ação	
Social	–	Vila	Verde	
	
	

FAMÍLIA	
	
Oficinas	Intergeracionais	
IPSS’s	do	Concelho	de	Vila	
Verde	

	

COMUNIDADE	
	
Levantamento	das	
associações	concelhias	
	

	

EM	AGENDA:	
	

“Todos	 temos	 o	 direito	 de	 conhecer	 os	 nossos	 direitos,	 enquanto	 seres	
humanos”	e	esse	conhecimento	deve	ser	cultivado	desde	a	infância.	Imbuídos	
deste	 pensamento,	 organizamos	 a	 exposição	 dos	 Direitos	 Humanos,	 em	
parceria	com	a	Rede	Social	e	os	Agrupamentos	de	Escolas	do	concelho	de	Vila	
Verde.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A	 este	 conjunto	 de	 trabalhos	 soma-se	 a	 exposição	 de	 fotografias	 que	
integraram	 o	 concurso	 de	 fotografia	 “Na	 ótica	 do	 amor”	 que	 abordou	 a	
temática	da	violência	contra	a	mulher.	
	
Durante	a	cerimónia	de	abertura	da	exposição,	o	Grupo	Coral	do	Centro	Social	
do	 Vale	 do	 Homem	 prendou	 os	 presentes	 com	 cânticos	 de	 Natal,	 a	 quem	
dirigimos	o	nosso	agradecimento.	Não	deixe	de	visitar	a	exposição!	

A	 exposição	 exibe	 trabalhos	
realizados	pelas	crianças	do	1.º	ciclo	
e	 estará	 patente	 na	 Biblioteca	
Municipal	Prof.	Machado	Vilela	até	
ao	dia	06	de	janeiro.	Os	30	direitos	
consagrados	 na	 carta	 dos	 direitos	
humanos	 encontram-se	
representados	sob	as	mais	variadas	
formas	de	expressão	plástica.	
	



CLDS-3G	Vila	Verde	Em	Notícia	//	Dezembro	de	2016	

	

GEPE	

No	dia	7	de	Dezembro,	realizamos	a	7.ª	sessão	do	GEPE	
-	 Grupo	 de	 Entreajuda	 para	 a	 Procura	 de	 Emprego	
referente	ao	tema	“Entrevista	de	Emprego”.	Esta	sessão	
foi	dinamizada	pela	Dra.	Susana	Oliveira	da	EPATV,	que	
abordou	 as	 competências	 mais	 valorizadas	 pelas	
equipas	de	recrutamento	e	descritas	situações	durante	
uma	 entrevista	 às	 quais	 o/a	 candidato/a	 deverá	 estar	
atento/a.	A	próxima	sessão	do	GEPE	está	agendada	para	
o	dia	11	de	janeiro	de	2017	e	será	dedicada	à	temática	
do	 “Networking”.	 A	 inscrição	 é	 gratuita	 e	 aberta	 à	
comunidade	em	geral.		
	

Semana	da	Pessoa	com	Deficiência	

O	CLDS-3G	Vila	Verde,	o	CAO	de	Vila	Verde	e	o	Município	
uniram-se	 para	 organizar	 a	 Semana	 da	 Pessoa	 com	
Deficiência.	Assim,	no	dia	28	de	novembro	inaugurou-se	
a	exposição	 de	 trabalhos	 elaborados	 pelos/as	 utentes	
do	CAO	de	Vila	Verde,	com	a	atuação	do	seu	rancho.	No	
dia	29	de	novembro,	decorreu	o	seminário	“Emprego	e	
deficiência:	 desafios	 da	 atualidade”,	 com	 a	 perspetiva	
real	 da	 integração	 das	 pessoas	 com	 deficiência	 no	
mercado	 de	 trabalho.	 E	 o	 dia	 30	 de	 novembro,	 foi	
destinado	 ao	 “Desporto	 na	 diferença”,	 no	 Pavilhão	
Gimnodesportivo	 da	 ESVV.	 Duas	 turmas	 da	 E.B.	 2,3	
Prado	foram	premiadas	pelos	jogos	originais	e	inclusivos	
que	apresentaram	a	concurso.	

 

Formação	Assistentes	Operacionais	
 

Tendo	 em	 conta	 a	 posição	 importante	 que	 estes	
profissionais	 ocupam	 nas	 escolas,	 esta	 formação	 em	
“Gestão	das	emoções”	teve	como	objetivo	ajudar	os/as	
participantes	a	identificar	algumas	emoções	básicas	e	a	
desenvolver	 estratégias	 que	 permitam	 uma	 gestão	
emocional	 mais	 eficaz	 favorecendo,	 assim,	 as	 suas	
relações	 interpessoais.	 A	 sessão	 foi	 positivamente	
avaliada	por	todos/as	os/as	participantes.	
	

Voluntariado	

No	 dia	 5	 de	 dezembro,	 Dia	 Internacional	 do	
Voluntariado,	dinamizamos,	em	parceria	com	o	Banco	
Local	 e	 a	 Rede	 Social,	 a	 sessão	 “Voluntariado:	 uma	
responsabilidade	 para	 todos/as”.	 Esta	 sessão	
pretendeu	promover	 a	 análise	do	 levantamento	das	
necessidades	de	voluntariado	do	concelho.	Durante	o	
mês	 de	 junho,	 administramos	 um	 questionário,	
disponibilizado	 on-line,	 junto	 das	 IPSS´s	 e	 Juntas	 de	
Freguesia.		
A	 análise	 conjunta	 dos	 resultados	 apresentados,	
permitiu	concluir	que	os/as	voluntários/as	assumem	
um	papel	fundamental	na	concretização	de	diferentes	
projetos	das	instituições,	sobretudo	em	IPSS´s,	e	que	
a	 sua	 ação	 pode	 ser	 variada	 e	 deve	 ajustar-se	 às	
necessidades	da	comunidade.	


