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Sessão de Informação para Empresários -  
Estágios Profissionais 

Acolher jovens em situação de estágio profissional, representa para 
o empresário a possibilidade de aceder a profissionais qualificados 
com custos mínimos, ficando em posição de fazer prospeção 
daqueles mais adequados ao seu projecto e objetivos de negócio.  

Nesse sentido, organizamos, gratuitamente, no passado dia 21 de 
setembro, na Junta de Freguesia de Marrancos (União de freguesias 
de Marrancos e Arcozelo), uma atividade destinada a pequenos e 
médios empresários, sobre os estágios profissionais, com o objetivo de 
os sensibilizar para uma participação ativa na concretização de 
medidas de emprego.  

De acordo com o novo enquadramento legal, serão concedidos, às 
entidades acolhedoras dos estágios profissionais, incentivos 
monetários, nos casos em que seja celebrado um contrato de 
trabalho sem termo, no prazo máximo de 20 dias úteis após o final 
do estágio, mantendo esse mesmo contrato de trabalho e nível de 
emprego durante 12 meses. Regra geral os estágios profissionais são 
comparticipados 65% pelo Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) sendo que, em alguns casos, esta comparticipação 
pode ascender aos 80%. 

  

  

EMPREGO 

FAMÍLIA 

COMUNIDADE 

GEPE – Sessões: 
9.ª – Elaboração de CV  
10.ª – Cartas de 
Apresentação 

Curso de 
Empreendedorismo 
AE Moure e Ribeira do 
Neiva 

Ciclo de Sessões de TPE 
ATAHCA 

Formação: Plano de 
Negócio - criação de 
micro negócios  
EPATV 

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

Workshop: Mediação 
Familiar 
Inst. Mun. Serviço de 
Ação Social – VVD 

Workshop: “Marmitas 
Saudáveis” 
C.P. da Vila do Pico 

Biblioteca Itinerante 
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Gab. de Apoio ao 
Empreendedorismo 

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

Terças-feiras 
9h30 – 12h00 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde 

Primeiro grupo de Photovoice 
No próximo mês de outubro vamos dar início ao primeiro grupo de intervenção familiar 

com recurso à metodologia PhotoVoice, intitulado “DiaPositivo em Família”. 

O PhotoVoice é uma metodologia de investigação-ação participativa que visa dar voz 

aos participantes, através de fotografias, para dar conhecer as suas vivências e 

experiências. A importância do brincar em família é o objetivo central desta 

intervenção, no entanto, o papel da família, as emoções e as regras serão outros dos 

temas a abordar nestas sessões. 

Ao longo de oito sessões, e com a duração de cerca de 2 horas cada, o grupo irá 

reunir-se semanalmente no Centro Comunitário de Prado e representar, através de 

fotografias, as suas opiniões e visões do brincar em família. 

 

Pedido de alteração da coordenação do CLDS-3G Vila 
Verde em CLAS 
No passado dia 15 de Setembro, teve lugar uma reunião extraordinária do Conselho 

Local de Ação Social de Vila Verde para apresentação do pedido de alteração da 

coordenação do CLDS-3G Vila Verde, conforme a obrigatoriedade legal reiterada na 

portaria n.º 179-B/2015. A substituição da coordenação do CLDS – 3G Vila Verde por 

Maria João Couto, foi votada e aprovada por unanimidade. 

 

Sessões do GEPE realizadas em setembro 
A análise do perfil pessoal e o reconhecimento das vantagens e dos riscos de ser 

empreendedor, bem como o conceito de empreendedorismo, foram alguns dos temas 

tratados na 7ª sessão. 

A 8.ª sessão teve como tema a “Gestão de stress” no contexto da procura de emprego, 

e teve como dinamizador o técnico Daniel Oliveira da Cruz Vermelha de Braga. 

Fotografia para Amadores 
Realizámos no passado dia 07 de setembro, na 
Casa do Conhecimento, um workshop em parceria 
com o Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira 
do Neiva sobre conceitos básicos de fotografia 
(fotografia, exposição, composição, técnicas de 
exposição: controlo das variáveis abertura do 
diafragma, velocidade do obturador e 
sensibilidade ISO). 

Esta iniciativa teve como destinatários um grupo de 
alunos do 3.º ciclo daquele agrupamento. 


