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Projeto Social Angels 
O projeto Social Angels – Comunidade Empreendedora é promovido pela Sol do Ave em 

parceria com o Município da Póvoa de Lanhoso e enquadra-se no Programa Cidadania 

Ativa, da Fundação Gulbenkian, entidade gestora do Mecanismo Financeiro do Espaço 

Económico Europeu (EEA Grants) destinados às Organizações Não-Governamentais. 

Centra-se no domínio de atuação D – Apoio à empregabilidade e inclusão dos jovens do 

referido programa, visando a criação de uma comunidade empreendedora com a partici-

pação de uma panóplia de atores – entidades públicas e privadas, empresas, líderes 

informais e os próprios jovens - na (co) construção de projetos facilitadores da emprega-

bilidade jovem. 

Tem por base uma metodologia próxima da utilizada nas atividades produtivas, gerando 

ideias, fertilizando-as, pulverizando-as e criando uma química que torna a comunidade 

um todo criativo e o projeto como fruto da sua vivência coletiva. 

A ação decorrerá no Concelho da Póvoa de Lanhoso até Março de 2016. 

 

Objetivo geral 

Captar o espírito empreendedor e inovador do território através da criação de uma comu-

nidade empreendedora com a participação de múltiplos agentes na construção de proje-

tos facilitadores da empregabilidade jovem. 

 

Objetivos específicos 

- Envolver 50 jovens num processo coletivo de participação e construção de projetos de 

empreendedorismo, representando os seus interesses no âmbito da empregabilidade, 

resultando daí 8 projetos, 3 deles estruturantes, ou seja, geradores de emprego por con-

tra de outrem. 

- Capacitar 50 jovens em temáticas no âmbito da empregabilidade e outras que implicam 

a sua relação com a sociedade. 

 

Componentes de ação 

- O Choque Empreendedor: mobilização dos múltiplos agentes para a criação de uma 

comunidade empreendedora. 
- A Identificação e Lapidação dos Diamantes: identificação das ideias diamante, gerado-

ras de emprego, e sua lapidação, transformando-as em projetos de empreendedorismo. 

- A Química Colaborativa: consolidação dos projetos através da sua incubação e criação 

de redes colaborativas entre os empreendedores. 

- Avaliação e Guia de Boas Práticas: avaliação externa, ajustando a ação à dinâmica 

criada, e manual de boas práticas.  

 

Sol do Ave -  Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave 

Outros impactos no 

território 

- Capacitação no domínio das 

metodologias de intervenção na 

empregabilidade jovem e cria-

ção de comunidades empreen-

dedoras. 

- Aproximação entre os agentes 

da comunidade, nomeadamente 

dos domínios económico, edu-

cação e social na criação de 

respostas de emprego e desen-

volvimento territorial. 

- Maior participação cívica dos 

jovens, nomeadamente no que 

reporta à participação na procu-

ra de soluções na sua inserção 

no mercado de trabalho. 

- A sociedade civil sairá reforçada 

deste processo, mais ativa. 

 

Público-alvo 

Jovens do ensino profissional e 

outros do Concelho da Póvoa 

de Lanhoso que se preparam 

para a entrada no mercado de 

trabalho, na iminência de viven-

ciarem situações de desempre-

go e/ou que já se encontram 

nesta situação. 

 



Decorreu, no dia 27 de novembro de 2014, o Seminário de lançamento do Projeto Social Angels, sob o tema “Comunidade 

Empreendedora – A Sociedade Civil no Estímulo ao Emprego Jovem”. Para além da apresentação do projeto à comunidade, 

esta iniciativa constituiu um importante momento de reflexão e debate em torno da temática da empregabilidade jovem, domínio 

em que o mesmo se enquadra. 

As intervenções foram diversas, abordando desde os novos paradigmas para a criação de emprego, os novos perfis profissio-

nais, até ao processo de mobilização da comunidade na promoção do empreendedorismo. 

Conferência de Imprensa| Projeto Social Angels 

Realizou-se, no passado dia 24 de novembro do corrente ano, uma Conferência de Imprensa de apresentação do Projeto Social 

Angels – Comunidade Empreendedora, promovido pela Sol do Ave em parceria com o Município da Póvoa de Lanhoso.  

Seminário “Comunidade Empreendedora – A Sociedade Civil no Estímulo ao Emprego” 

                          Apresentação do projeto Social Angels - Comunidade Empreendedora 

Seminário 



O Subprograma 3 do Proder atingiu, no mês de novembro, 84% de execução, representando um total de investimento de 

7.267.020,11€ , ao qual corresponde a comparticipação FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural) de 

4.479.287,88€. 

Este investimento representa a criação de 80 novos postos de trabalho no território do Ave. 

Foi inaugurada, no passado mês de novembro, a casa de campo “Casas do Ermo - Turismo e Aromáticas”, situada em Estorãos, 

Fafe. 

Este novo empreendimento de turismo em espaço rural dispõe de 8 unidades de alojamento, tendo sido financiado pelo subpro-

grama 3 do Proder do Vale do Ave, gerido pela Sol do Ave .  

                                                                Inauguração                                                                                                                                          Interior 

Execução do Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave 

Inauguração “Casas de Ermo - Turismo e Aromáticas”  

Vista panorâmica  

Para mais informações, ou marcações, aceda a: http://www.casasdoermo.com/index.html 

 

Ao longo das próximas edições, na rubrica “Projetos apoiados pelo Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave”, destacaremos os 

projetos apoiados, no período 2009-2013, por este Subprograma. 



Projetos apoiados pelo Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave 

Situada na freguesia de Longos, concelho de Guimarães, a Quinta Pedras de Baixo - Agroturismo, foi inaugurada em fevereiro 

de 2013. 

Apoiado pelo Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave, gerido pela Sol do Ave, este projeto está inserido na medida 3.1 - Diversi-

ficação da economia e criação de emprego, ação 3.1.1 - Diversificação da atividade na exploração agrícola. 

Esta nova unidade de turismo em espaço rural foi criada no sentido de ampliar a oferta de alojamento no concelho e na região,  

bem como reforçar a economia local, através da criação de dois postos de trabalho e captação de turistas.   

Detentora de 6 unidades de alojamento, a Quinta Pedras de Baixo possui, ainda, sala de pequenos almoços, receção, vestiário, 

quinteiro ou eido, adega com lagar, eira, bem como espaços envolventes, nomeadamente jardins, pomares, horta e vinhas. 

Quinta Pedras de Baixo antes da intervenção 

De modo a complementar a visita dos turistas e atrair novos, foi criado um plano de atividades que visa a sua participação nos 

trabalhos agrícolas (tanto na quinta, como na aldeia); o contacto com a música de cariz popular; passeios pedestres e/ou de 

bicicleta; promover a arte e o artesanato em ambiente rural e realizar exposições; organizar workshops sobre as culturas agríco-

las, ervas aromáticas, chás, compotas e doçaria regional, bem como servir refeições em potes de ferro e cozinhadas a lenha, 

segundo os processos tradicionais e ancestrais da gastronomia minhota.    

Quinta Pedras de Baixo após intervenção 

Para mais informações, ou marcações, aceda ao site da Quinta Pedras de Baixo - Agroturismo, através de:  

http://www.pedrasdebaixo.pt/ 



Apoiado no âmbito do Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave, medida 3.2 - Melhoria da qualidade de vida, ação 3.2.1 - Conser-

vação e valorização do património rural, gerido pela Sol do Ave, o Centro Interpretativo da Montanha e do Centeio, em Aboim, 

concelho de Fafe, abriu ao público em abril de 2012. 

A baixa densidade populacional e consequente reduzido número de alunos, bem como a reestruturação da rede escolar, levou a 

que escola primária da freguesia de Aboim fechasse portas.  

Foi com base no pressuposto de “trazer crianças de novo à aldeia e à escola” que surgiu a ideia de recuperar o edifício, que 

outrora foi uma escola, através de um centro interpretativo que apresenta desde exposições interativas com conteúdos virtuais 

lúdico-pedagógicos de carácter histórico, etnológico e ambiental, a “mini-exploratórios” científico-experimentais, a ateliers dedica-

dos à confeção de produtos à base de centeio (pão e bolachas).  

As atividades disponíveis são adequadas a um público bem alargado, nomeadamente crianças, adultos e idosos. 

Projetos apoiados pelo Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave 

Recuperação da escola primária de Aboim 

A criação deste centro, na freguesia de Aboim, permitiu a valorização do património e recursos endógenos, o que fez aumentar 

exponencialmente a capacidade de atração turística à região. Por outro lado, foi possível a fixação de um posto de trabalho, ten-

do em consideração o elevado número de visitantes ao local. Por fim, foi possível recuperar a função educativa e afirmar Aboim 

como recurso de excelência da oferta educativa regional, sendo este espaço considerado como um ponto de visita obrigatória 

das escolas. 

Para mais informações, ou marcações, aceda a: http://www.etnoideia.pt/ws/ 

Centro Interpretativo da Montanha e do Centeio de Aboim 



Gabinete de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo 

A Sol do Ave esteve presente no EmpreendANPME, evento organizado pela Câmara Municipal de Guimarães em parceria com a 

Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas, com o intuito de dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvol-

vido na área do apoio ao emprego e empreendedorismo.  

 Qualificação formação - novos cursos 

A Sol do Ave, no âmbito do seu plano de formação, deu início aos seguintes cursos de formação modular certificada, durante o 

mês de novembro: multimédia (2 ações) e pintor/a de construção civil (1 ação). 

 Contacte-nos   Siga-nos 

https://www.facebook.com/soldoave.1993 


