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Jovens vilaverdenses contactam com 
o mercado de trabalho 

Uma atitude empreendedora é algo que se deve 
promover desde cedo, nas diferentes experiências ao 

longo da vida, no sentido de desenvolvermos 
competências como a capacidade de iniciativa, a responsabilidade, a 
autoconfiança, a capacidade de organização e de relacionamento 
interpessoal, entre outros. Assumindo que tais competências se assumem 
como fundamentais na abordagem ao mercado de trabalho, desafiámos 
os jovens dos Agrupamentos de Escolas de Vila Verde a realizarem, durante 
os meses de julho e agosto estágios de verão, em diferentes entidades 
empregadoras, públicas ou privadas.  

O desafio foi aceite por cerca de 30 jovens, com idades entre os 14 e os 16 
anos que, ao longo de cerca de 40 horas, tiveram a oportunidade de 
contactar directamente com o mundo do trabalho, de compreender as 
responsabilidades inerentes ao desempenho de uma atividade profissional 
e de reconhecer as atitudes e comportamentos adequados ao contexto 
de trabalho. De salientar que dois dos estágios foram realizados em 
parceria com o Projeto CigaGiro. 

Atendendo às “preferências profissionais” manifestadas pelos diferentes 
jovens, os “Estágios de Verão” decorreram nas mais variadas áreas, 
nomeadamente: área social e lazer, informática, design e publicidade, artes 
gráficas, climatização, secretariado, saúde, veterinária, cabeleireira e 
estética, turismo, artes e música. 

A realização da atividade “Estágios de Verão”, foi possível graças à grande 
disponibilidade e recetividade demonstradas pelas diferentes entidades 
contactadas e que gentilmente aceitaram colaborar connosco e a quem 
aproveitamos para agradecer publicamente: 

 

 

 

 

 

  

EMPREGO 

FAMÍLIA 

COMUNIDADE 

GEPE – Sessões: 
7.ª – Empreendedorismo  
8.ª – Gestão de Stress 

Dia[s] Positivo[s] em 
Família  
Grupo de Intervenção 
Photovoice 

 

Biblioteca Itinerante 

• Amadeus Instrumentos Musicais 
• Casa do Povo de Escariz 
• Casa do Povo de Ribeira do Neiva 
• Casa do Povo da Vila de Prado 
• Centro Comunitário da Vila de Prado 
• Clínica Veterinária da Avenida 
• Clube Náutico de Prado 
• Compunet 
• Cooperativa de Ensino Artístico, CRL 
• Desitraço, Soluções Publicitárias 
• Ecominho, Lda. 
• Farmácia Rocha 
• - Fati Coiffure 

• Fati Coiffure 
• Fisioterapia Imaculada Conceição, 

Lda. 
• Gabinete de Inserção Profissional da 

Vila de Prado 
• Glamour Cabeleireiro 
• IndexVoltage – Soluções Técnicas 
• Junta de Freguesia de Moure 
• Quinta de Resela 
• Serviços de Ação Social da Câmara 

Municipal de Vila Verde 
• Tipoprado Artes Gráficas, Lda. 
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Gab. de Apoio ao 
Empreendedorismo 

Inst. Mun. do Serv. de 
Ação Social - Vila 
Verde 

Terças-feiras 
9h30 – 12h00 

Gabinetes de 
atendimento geral 

J.F. de Parada de 
Gatim 

Quintas-feiras 
9h30 – 12h00 

J.F. de Marrancos 

Sextas-feiras 
9h30 – 12h00 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde 

Estágios de Verão: testemunhos 
“Achei esta experiência algo único pois fez-me descobrir aquilo que acontece por trás do balcão 

de uma farmácia. Ajudou-me bastante na decisão do meu futuro. Também gostei muito do 

estabelecimento e do acolhimento, que nos ajudou neste mini percurso e foram sempre 

simpáticos connosco. Agradeço ao CLDS por esta oportunidade única.” 

Tiago Pereira, 15 anos – Farmácia Rocha, Vila de Prado 

 
“A Cooperativa de Ensino Artítico é um sítio espetacular. Nas semanas que lá estagiei não poderia 

ter recebido melhor acolhimento. Encontrei pessoas muito simpáticas, sempre dispostas a ajudar 

e a explicar como funcionavam as coisas e ainda tive a sorte de fazer amigos. Gostei muito de 

estagiar lá e trouxe muita sabedoria. Será sempre um lugar inesquecível para mim.” 

Cristiana Machado, 14 anos – Cooperativa de Ensino Artístico, Braga	

 
“Eu gostei muito do estágio e acho que é uma boa oportunidade para nós experimentarmos o 

verdadeiro mercado de trabalho. (…) Embora eu já não tenha outra oportunidade espero que 

vocês nunca deixem de proporcionar este tipo de coisas visto que só nos convém... Fui muito bem 

recebida e até fiz novos amigos! Agradeço por esta oportunidade.”  

Bruna Martins, 14 anos – Quinta de Resela, Cervães 

 

“Adorei a iniciativa que o CLDS-3G teve com os chamados "Estágios de verão".  Esta iniciativa 

ajuda bastante os nossos jovens a ter uma visão do futuro profissional mais clara e mais realista. 

Apoio sempre que puder este tipo de iniciativa. Adorei trabalhar com vocês, e terei todo o gosto 

de o voltar a fazer sempre que precisarem.” 

Silvia Gomes, Proprietária do Cabeleireiro Glamour 

 

“(...)Durante o meu estágio eu tive que gerir a conta do Facebook do GIP da Vila de Prado e 

trabalhar com outras plataformas do computador. (...) Para mim a semana passou rápido, eu 

gostava que o estágio demorasse mais tempo. 

O estágio foi uma boa experiência porque “entrei no mundo do trabalho” e ganhei muitas 

competências profissionais, nomeadamente a nível das relações interpessoais e do cumprimento 

das regras.” 

Leandro Oliveira, 14 anos –  

Gabinete de Inserção Profissionalda Vila de Prado 

 
“Antes de mais, gostaria de felicitar as todas as pessoas intervenientes nesta iniciativa pelo trabalho que tiveram. A ideia foi ótima e isso 

demonstrou-se pela atitude que os jovens que passaram pela Farmacia Rocha tiveram. 

O futuro para os nossos jovens não está fácil e muitas vezes eles não sabem bem aquilo que querem seguir. 

Abrir-lhes as portas no sentido de eles perceberem o que se passa no nosso dia-a-dia, ou seja, perceberem o nosso trabalho, a nossa 

missão, faz-lhos perceber se realmente é isto que eles querem seguir ou não. 

Gostei muito de ter participado nesta iniciativa, porque consegui constatar que temos jovens dinâmicos, responsáveis, educados, com 
vontade de aprender e de dar aos outros algo de si. Tive três meninos maravilhosos aqui na farmácia e com um futuro promissor. E, no 

meu ponto de vista, um dia mais tarde, esta iniciativa vai ser vantajosa para eles, pois mostra a vontade que eles têm de aprender e de 

trabalhar. O nosso país precisa de jovens como estes.... 

Anabela Oliveira Silva,  

Diretora da Farmácia Rocha, Vila de Prado 

 


