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Em parceria com a Rede Social e o Plano Municipal para a 
Igualdade, inaugurámos no dia 11 a exposição "Direitos Humanos", 
onde se exibem trabalhos elaborados pelas IPSS's e pelos alunos do 
1.º ano dos agrupamentos de escolas de todo o concelho. 

A abertura da exposição ocorreu no dia 11, na Biblioteca Municipal Prof. 
Machado Vilela e contou com a atuação de um grupo de teatro da 
Escola Secundária de Vila Verde. 

  

 

 

 

 

 

 

EMPREGO 

COMUNIDADE 

Grupo de Intervenção “O 
teu futuro já mexe?” 
Agrupamento de Escolas 
de Prado 

  

Grupo de Intervenção 
“Cá entre nós”  
Agrupamento de Escolas 
de Prado  

Oficinas Intergeracionais 
com IPSS do Concelho 

 

Biblioteca Itinerante 

Guia Digital das 
Associações de Vila 
Verde 

FAMÍLIA 
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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 

Centro Comunitário 
de Prado 

Segundas-feiras 
(quinzenalmente) 
9h30 – 12h00 

 

J.F. de Marrancos 

1.ª quinta-feira de 
cada mês 
9h30 – 12h00 
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Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde 

Seminário “Responsabilidade Social no Território” 
Decorreu no passado dia 6 de dezembro, na Casa do Conhecimento, em 
Vila Verde, o seminário “Responsabilidade Social no Território” dirigido a 
empresários com o intuito de sensibilizar e estimular o tecido empresarial para 
as boas práticas de responsabilidade social no território. 
O primeiro painel de oradores, moderado pelo Dr. António Marques, 
presidente da AIMINHO e do IEMINHO, teve por objetivos abordar o conceito 
de responsabilidade social no âmbito empresarial e dar a conhecer 
diferentes práticas e projectos de responsabilidade social. Participaram neste 
painel a Dra. Paula Guimarães do GRACE, Dra. Raquel Sousa da empresa DST 
group, Dra. Idalina Sousa da Primavera Business Software Solutions e Dra. 
Susana Barros da BC Segurança. 
O segundo painel pretendeu divulgar exemplos de responsabilidade social 
no território, tendo para isso contado com intervenções dos representantes 
das empresas Cervejaria Letra, Construbox – engenharia e construção, 
Desitraço e M.Lopes Contabilidades. 

Workshop “Decorações de Natal” 
Realizamos, dia 13 de dezembro, um Workshop sobre Decoração de 
Natal no Centro Comunitário de Prado com as experientes formadoras 
Isabel Barbosa e Marisa Leitão. 
Este Workshop destinou-se a todos os que queriam saber um pouco mais 
sobre a decoração de natal. Sobretudo com formas originais de enfeitar 
e recriar em casa. Desde a entrada aos pormenores decorativos, árvore 
de natal e dicas para criar ambientes para a troca de presentes com 
amigos em casa.  
A adesão superou todas as expectativas, cerca de 25 participantes 
transmitiram no workshop a vontade de aprender e na prática 
desenvolveram uma série de decorações de natal. 

O seminário de Responsabilidade Social no Território terminou com uma mostra 
de produtos regionais e um lanche organizado por quatro beneficiários/as 
inscritos/as no GIP de Vila Verde.Aqui deixamos o nosso agradecimento aos/às 
produtores/as: Real Cooperativa Cogumelos, Nancy Sapatos; Socalcos do 
Bouro, Mi-Linha, Lactimercados e Cervejaria Letra; e aos/às beneficiários/as: 
Américo Silva (doces húngaros); Carina Peixoto (rissóis); Cristina Pinheiro (bolos 
e pela decoração) e Rosalina Rego (croquetes e bolinhos de bacalhau). 


