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CASA DO POVO DE 
RIBEIRA DO NEIVA
Connecting hearts



QUEM SOMOS? 
Who are we?

O QUE FAZEMOS? 
What we do?
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Community center 
Residential Care Home 
Domiciliary Care 
After-School Center 
Social Development projects

Centro de Desenvolvimento Social 
Estrutura Residencial para Idosos 
Apoio Domiciliário 
Centro de Atividades de Tempos Livres 
Projetos de Ação e Desenvolvimento Social
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MERCADO DE NATAL // CHRISTMAS MARKET



DIA DA CRIANÇA // CHILDREN’S DAY



DOCUMENTÁRIO PRODUZIDO PELA CPRN // DOCUMENTARY FILM (CPRN’s PRODUCTION)



ONDE ESTAMOS? 
Our location
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Just a 25 km from Braga and 45 
minutes from Porto Airport, 
Ribeira do Neiva is a countryside 
region where you can enjoy 
nature and a quiet pace of life.  

From Ribeira do Neiva you will be 
close to many tourist sights: 
Ponte de Lima (medieval town), 
Viana do Castelo (a city by the 
sea) and Gerês National Park.

A apenas 25 km de Braga e 45 
minutos do aeroporto do Porto, 
Ribeira do Neiva, é uma freguesia do 
concelho de Vila verde. 

A localização geográfica desta 
freguesia minhota, posiciona-a na 
fronteira do concelho de Vila Verde 
com o concelho de Ponte de Lima, 
estabelecendo a ponte entre os 
distritos de Braga e Viana do Castelo. 
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PROJETOS DE  
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

Social Development  
Projects
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APOIO SOCIAL 
social care
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Care and monitoring 
services for individuals 
or families in situations 
of vulnerability, social 
exclusion, or social 
emergency.

Atendimento de primeira linha 
na resposta a situações de 
crise e/ou emergência social. 
Acompanhamento social 
destinado a assegurar o apoio 
técnico na prevenção e 
resolução de problemas 
sociais.



1. EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
Employment, training and qualification 

2. INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL 
Family and parental intervention 

3. CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE 
Empowering the community and institutions

INTERVENÇÃO 
intervention
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• Pessoas em situação de desemprego 
The unemployed and local employers 

• Jovens em transição para a vida ativa ou em risco 
de abandono escolar 
Young people in transition to active life 
or at risk of dropping out of school 

• Famílias 
Families

PÚBLICO-ALVO 
target group
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• Workshops 

• Ações de sensibilização 

• Programas de Formação 

• Estágios de Verão 

• Concursos de ideias 

• Seminários/palestras

ATIVIDADES 
activities
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Awareness campaigns 

Training programs 

Summer internships 

Ideas contests 

Seminars/lectures



BOOTCAMP EM EMPREENDEDORISMO // ENTREPRENEURSHIP BOOTCAMP

www.cprn.pt



Join us 
Are you up for a  
wonderful experience?
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