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Considerando a relevância social e cultural das associações na 
comunidade, reunimos todas as associações desportivas, culturais e 
recreativas do concelho de Vila Verde numa plataforma digital que 
permite aos utilizadores descobrirem estas coletividades distribuídas 
num mapa interativo. 

O mapa permite, através dos diferentes dispositivos e sistemas 
operativos (computador, smartphone, tablet, etc.), “viajar” pelo 
concelho de Vila Verde, descobrindo em cada freguesia qual ou 
quais as associações que aí existem, bem como a informação sobre 
a tiplogia das aitividades a que se dedicam e os principais dados de 
identificação da associação e dos seus dirigentes. 

Este guia encontra-se acessível através do endereço: 
www.cprn.pt/clds3gvilaverde/guia_associacoes 

 

  

 

 

 

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 

Workshop  
(a definir...) 

 

Biblioteca Itinerante 

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 
 

__ 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde 

Tertúlias com empreendedores na EPATV 
As partilhas das diferentes experiências nas diversas áreas profissionais foi o 
mote das “Tertúlias com Empreendedores” dinamizadas nos dias 29 e 30 de 
janeiro pelo CLDS-3G de Vila Verde, junto de alguns alunos do ensino 
profissional da Escola Profissional Amar Terra Verde. 
Os alunos dos cursos Técnico de Ótica Ocular e Técnico Auxiliar de Saúde, 
foram confrontados com uma experiência de carácter internacional 
partilhada por técnicos da organização AWO, situada em Leipizg, Alemanha.  
A Ecominho, representada por Miguel Cerqueira e a Metalflow representada  

Workshop “Dinamização do Currículo” 
Realizámos no passado dia 17 de janeiro um workshop subordinado 
ao tema “Dinamização do Currículo”, dirigido aos alunos do 12.º ano. 
Considerando o facto de se encontrarem em fase final de ciclo de 
estudos, abordamos a importância de os alunos assumirem uma 
atitude empreendedora e de iniciativa, tendo em vista o 
desenvolvimento de competências, fundamentais para um futuro 
ingresso no mercado de trabalho. O envolvimento em atividades 
extracurriculares, a participação em estágios de verão e em 
atividades de voluntariado, foram experiências abordadas como 
sendo determinantes para o desenvolvimento de um percurso de vida 
pessoal e profissional, valorizado na elaboração de um curriculum 
vitae tendo em vista a procura do primeiro emprego.  
 

por Gustavo Silva, abordaram com 
os alunos dos cursos técnicos de Frio 
e Climatização, Eletrotecnia, 
Produção Metalomecânica-
Variante Programação e 
Maquinação, Eletrónica, 
Automação e Computadores, a 
importância de uma atitude 
empreendedora considerando as 
exigências atuais do mercado de 
trabalho e as competências que 
devem ser desenvolvidas para 
assegurar um futuro profissional 
bem-sucedido. 
 


