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Ciclo de Debates – Emprego Apoiado 
 
  

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 

 
Formação à medida –  
“Formação para cuidadores 
em contexto formal” 
Auditório Casa do Povo de 
Ribeira do Neiva 
 

 
Bootcamp - 
Empreendedorismo 
10 de Maio - Alunos 
16 de Maio - Professores  
 

 
GEPE – Direitos e deveres 
dos trabalhadores 
03 de maio, 9h30 
Inst. Municipais de Ação 
Social – Vila Verde 
 

 
Workshop para pais 
ESVV  
Centro Escolar de Vila Verde 

 

FAMÍLIA 
 
Oficinas Intergeracionais 
 
Workshops para pais -   
Escola Secundária de Vila 
Verde e Centro Escolar de 
Vila Verde 
 

 

COMUNIDADE 
 

 

EM AGENDA: 
 
 

Numa altura em que muito se discute a responsabilidade social do tecido 

empresarial no desenvolvimento dos territórios, organizamos no passado 

dia 28 de abril, na Câmara Municipal de Vila Verde, uma sessão de 

esclarecimento para empresas, associações empresariais e instituições, 

subordinada ao tema “Emprego Apoiado”. Esta sessão, dinamizada pela 

Dra. Graça Machado do Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

teve por objetivo informar sobre as medidas de apoio que visam facilitar a 

integração e manutenção das pessoas com deficiência e incapacidade no 

mercado de trabalho. A medida “Emprego Apoiado” contempla diferentes 

modalidades de apoio, tais como: estágio de inserção, contrato de 

emprego-inserção, emprego protegido e emprego apoiado em mercado 

aberto. Em cada uma destas modalidades, os/as promotores/as poderão 

ser empregadores/as de direito público e/ou privado, com ou sem fins 

lucrativos. De um modo geral, pretende-se com esta medida apoiar o 

exercício de uma atividade profissional das pessoas com deficiência e 

incapacidade e promover, sempre que possível, a sua transição para o 

regime normal de trabalho. Esta sessão insere-se num ciclo de debates 

que pretendemos realizar ao longo deste ano de 2017, no sentido de 

desafiar e sensibilizar as empresas e instituições para a empregabilidade 

no território. 
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Tertúlias com empreendedores 
 

Com o sentido de impulsionar uma atitude 

mais empreendedora entre os/as jovens, 

organizamos um ciclo de tertúlias com 

empreendedores destinados aos/às 

alunos/as finalistas da ESVV.  

Turismo, Comércio, Gestão e Programação 

de Sistemas Informáticos, Auxiliar de Saúde 

e Apoio Psicossocial foram as áreas que 

estiveram na base destas tertúlias e 

convidamos para o efeito a ADERE-Peneda 

Gerês, Cervejaria Letra, Nova IT – Soluções 

Informáticas, Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Verde e o 

Centro Social do Vale do Homem. 
 

Workshop “Dinamização do CV” 
 

Dinamizamos, dia 28 de maio, na Escola 

Secundária de Vila Verde, o workshop 

“Elaboração do Curriculum Vitae”. Durante 

esta sessão, cerca de 30 alunos/as, do 12º 

ano de escolaridade, conheceram alguns 

cuidados a ter na elaboração do currículo, 

que poderão ser fulcrais para se 

sobressaírem face à concorrência no 

mercado de trabalho. 

Na parte final da sessão foi dado espaço para 

que cada aluno/a criasse o seu próprio 

currículo retirando, no momento, as dúvidas 

que surgiam durante a sua construção. 
 

“Vamos Prevenir” 
 

Realizámos uma intervenção em grupo, 

intitulada “Vamos Prevenir”, com os/as 

utentes do Centro Comunitário de Prado, 

tutelado pela Cruz Vermelha Portuguesa 

(delegação de Braga). Esta intervenção 

decorreu durante o mês de abril, com 

adolescentes entre os 10 e os 16 anos. Esta 

iniciativa de âmbito preventivo teve como 

objetivo informar os/as jovens acerca dos 

riscos inerentes ao consumo de 

substâncias, dos riscos associados aos 

comportamentos sexuais desprotegidos e, 

sobretudo, da importância da adoção de 

comportamentos assertivos face aos 

desafios lançados pela adolescência. 

 

 


