
Descentralizamos o nosso atendimento  
 

 
A igualdade de acesso às oportunidades é um direito humano consagrado. Em boa verdade 
podemos afirmar que esta é a era em que a infoinclusão é um veículo de acesso privilegiado 
à informação e às diversas ofertas de vida em sociedade, mas também é verdade que esta 
facilidade de acesso à informação é uma benesse daqueles que têm acesso às redes de 
informação digital e aos centros urbanos onde se concentram as instituições de apoio social. 
Para contornar esta latente tendência de privilégio dos infoincluidos, isto é aqueles que têm 
domínio das tecnologias de informação, bem como daqueles que vivem à margem dos 
grandes centros urbanos, o CLDS-3G Vila Verde irá oferecer serviços de informação sobre 
emprego, formação e empreendedorismo, em dois gabinetes de atendimento 
descentralizados. Resultado da articulação com o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e 
da cooperação das juntas de freguesia dos locais onde se localizarão estes centros de 
atendimento (Marrancos e Parada de Gatim), os gabinetes tornarão possível disponibilizar 
ajuda técnica e informação no âmbito da inserção no mundo de trabalho e apoio na procura 
ativa de emprego/formação junto de um público-alvo que, por razões diversas, se vê 
distanciado dos recursos de informação muitas vezes necessários à sua integração no 
mercado de trabalho e qualificação profissional. 
Assim, com os gabinetes de atendimento descentralizados pretendemos chegar mais 
facilmente aos desempregados, jovens à procura do primeiro emprego, ativos à procura de 
novo emprego, candidatos a formação profissional e a desempregados ou ativos à procura 
de novos desafios profissionais. 
Acreditamos que este é o caminho para desenvolvermos um apoio mais próximo e mais 
personalizado junto daqueles que evidenciem dificuldades no acesso à informação, às 
diversas ofertas de emprego e formação e às técnicas de procura de emprego.  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EMPREGO 
Gabinete de atendimento  
J.F. de Parada de Gatim 
Quintas-feiras, 9h30 - 12h00 

Gabinete de atendimento  
J.F. de Marrancos 
Sextas-feiras, 9h30 - 12h00 

“Empreendedorismo, sabes o 
que é?” 
EB 2,3 de Prado 
16 de fevereiro 

Empreendedorismo 
EB 2,3 de Prado 
22 de fevereiro

FAMÍLIA 
Grupo de Intervenção 
“Dá vida às tuas emoções” 
Fevereiro/março  
ESVV 

Grupo de Intervenção  
“A Sexualidade e os afetos”  
Fevereiro/março  
ESVV 

Workshop  
“Desenvolvimento Pessoal”  
03 e 17 de fevereiro  
EPATV 

Workshop  
“Violência no namoro”  
15 de fevereiro 
ESVV 

Workshop  
“Cuidar com afeto”  
16 de fevereiro 
EPATV 

Workshop  
“Métodos de estudo para o 
sucesso escolar”  
23 de fevereiro  
EPATV

ADEREMINHO 

Junta de Freguesia de 
Parada de Gatim

APOIO NA 
DINAMIZAÇÃO DO 

CURRÍCULO

APOIO 
NA CRIAÇÃO DE 

CARTAS DE 
APRESENTAÇÃO

PREPARAÇÃO PARA 
ENTREVISTAS DE 

EMPREGO

NOVOS PARCEIROS:

EM AGENDA:
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REP: Relações Entre Pares 
Grupo de Intervenção 

Decorreu no Agrupamento de Escolas de Vila Verde, durante os 
meses de dezembro e janeiro, um grupo de intervenção, acerca 
da temática Relações entre Pares (REP). Durante seis sessões 
foram abordadas temáticas como: relações interpessoais, a 
comunicação assertiva, tomada de decisão, e gestão de conflitos. 
O balanço do grupo de intervenção foi bastante positivo. Os 
alunos mostraram-se interessados e identificaram-se com muitos 
dos exemplos apresentados pela equipa técnica, o que se espera 
que contribua para algumas mudanças de comportamento 
individual, sendo este mais assertivo e contribuindo para a 
melhoria do relacionamento interpessoal. 

Professores em Formação à Medida 

Em parce r i a com o 
A g r u p a m e n t o d e 
Escolas de Prado  foram 
realizadas duas ações de 
formação para todos os 
p r o f e s s o r e s d o 
Agrupamento, nos dias 
14 e 25 de janeiro, na EB 
2,3 de Prado. Estas ações 

abordaram as temáticas da comunicação interpessoal e da 
mediação de conflitos.  
Esta formação pretendia refletir sobre o processo de 
comunicação interpessoal, dotar os participantes de estratégias 
que promovam uma comunicação eficaz e implementar 
estratégias de gestão de conflitos.  
Assim, inicialmente foi analisada a primazia do processo de 
comunicação interpessoal nomeadamente nas práticas 
educativas contribuindo de forma assertiva para as relações com 
a família, amigos, colegas e na relação do professor com diversos 
grupos sociais. Por outro lado, trabalhar os problemas no 
relacionamento interpessoal, isto é, mediar conflitos é basilar 
para trabalhar os processos de cooperação, de respeito e de 
reconhecimento do “outro”, tornando mais harmoniosas e 
saudáveis as relações no ambiente escolar. Tendo estas reflexões 
por base, as duas ações foram bastante produtivas na medida em 
que contribuíram para a reflexão acerca dos comportamentos e 
atitudes individuais, bem como para a análise quotidiano 
profissional, quando estes lidarem com alunos, encarregados de 
educação e colegas. 

A “Comunicação” em debate com 
Assistentes Operacionais 

Nos dias 22 e 23 de Dezembro o Agrupamento de Escolas de 
Prado recebeu ações de formação acerca de competências de 
comunicação e da comunicação verbal. 
A formação teve como principais objetivos refletir sobre o 
processo de comunicação interpessoal, dotar os participantes de 
estratégias que promovam uma comunicação eficaz, e analisar 
criticamente o comportamento individual.  
Durante as duas sessões cerca de 30 Assistentes Operacionais,  

tiveram a oportunidade de analisar questões relacionadas com a 
comunicação em contexto escolar. 
Desta forma, foi privilegiada uma metodologia mais ativa 
facilitando a aquisição de um conjunto de competências e 
estratégias importantes a adotar em contexto escolar. Ao longo 
das sessões foram trabalhadas questões relacionadas com a 
comunicação interpessoal, bem como a identificação de 
obstáculos inerentes a este processo e a adoção de estratégias 
que promovam uma comunicação eficaz. A metodologia 
utilizada privilegiou a realização de atividades por parte dos 
participantes e permitiu a partilha de reflexões individuais 
analisando as principais dificuldades bem como a identificação 
de oportunidades de melhoria no que se refere ao 
comportamento individual.  

No final das sessões, o balanço realizado foi «bastante positivo» 
na medida em que a reflexão e análise do comportamento 
individual permite continuamente melhorar o comportamento 
pessoal e profissional contribuindo para um maior 
profissionalismo por parte de todos. 

Orçamento Familiar: boas práticas  

O tema “Gestão do 
Orçamento Familiar” 
trouxe a Vila Verde, nas 
instalações da Junta 
de Freguesia da Lage, 
a 26 de janeiro, cerca 
de 40 interessados com 
o i n t u i t o d e 
d e s e n v o l v e r 
competências básicas 
na área da gestão financeira.  
Através da sensibilização para a importância da poupança e da 
adoção de hábitos adequados de gestão do orçamento familiar, 
esta iniciativa procurou dotar os participantes de conhecimentos 
úteis na gestão do dinheiro e na tomada de decisões relativas ao 
consumo do agregado familiar. 
Não obstante a atual conjuntura sócio-económica, a gestão 
equilibrada da economia doméstica consiste num factor crítico 
para o bem-estar das famílias. Como tal, foram discutidos 
conteúdos relevantes como o cálculo ajustado do orçamento 
familiar e as estratégias de poupança mais eficazes ao nível da 
alimentação, energia, água, gás, comunicações e medicação.  
Este workshop, gratuito e aberto a toda a comunidade, contou 
igualmente com o envolvimento e a partilha de experiências dos 
participantes. 
A presente iniciativa representa, assim, um excelente 
arranque para o Ciclo de Workshops que será desenvolvido 
durante o ano de 2016, em todo o concelho. 


