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Áreas de atuação 

- Desenvolvimento rural 

- Qualificação formação 

- Desenvolvimento social 

- Apoio ao emprego e empreen-

dedorismo 

- Prestação de serviços 

Sol do Ave 
A Sol do Ave é uma iniciativa local de emprego (I.L.E.), criada a 6 de julho de 1993, 

como Associação de Direito Privado sem Fins Lucrativos. 

 

Uma vez constituída como uma I.L.E., procedeu-se à apresentação, junto da Comissão 

Europeia, de uma candidatura ao Programa I.L.E.'s Mulheres, tendo sido, nesse âmbito, 

atribuído à SOL DO AVE o Prémio à Criação de Emprego, por ser considerado um proje-

to inovador, detentor de significativa importância para o desenvolvimento da região e, 

principalmente, por ter permitido a criação de novos postos de trabalho, destinados a 

mulheres, na altura desempregadas e em situação de primeiro emprego, bem como, por 

ser gerido por uma mulher. 

 

Missão 

Atuar na promoção da coesão do Ave através da assunção de uma postura de liderança 

na reflexão e na ação, da promoção de soluções inovadoras e inclusivas, da ativação e 

empowerment da eficiência institucional coletiva, do trabalho em rede da escala local à 

escala internacional. 

 

Objetivos estratégicos 

- Refletir, compreender e monitorizar a evolução do contexto socioeconómico e as condi-

ções de coesão no Ave; 

- Intervir de forma inovadora na geração de soluções adequadas, integradoras e eficazes 

na promoção da coesão no seu território-alvo; 

- Mobilizar e articular atores públicos e privados ao nível de intervenções sustentadas em 

diferentes dimensões da coesão no Ave, particularmente no que respeita à Educação e  

Formação, Emprego, Ação Social, Desenvolvimento Rural e Economia Social;  

- Contribuir para a melhoria de desempenho dos atores regionais que atuam na promo-

ção da coesão; 

- Abrir a sua atividade a diferentes escalas territoriais (nacionais e internacionais) e refor-

çar a sua presença (física e virtual) no Ave. 

 

Princípios de atuação 

- Adotar uma visão sistémica e multidisciplinar das problemáticas da coesão; 

- Assumir a elasticidade de relacionamentos ao nível de públicos-alvo e do quadro insti-

tucional regional como fator de diferenciação competitiva; 

- Privilegiar práticas colaborativas e de cocriação na organização interna e no desenvol-

vimento de soluções;  

- Assumir o elemento comunicação como fator estratégico de organização e mobilização 

interna e de notoriedade externa; 

- Valorizar o potencial identitário e o fator confiança como elementos de construção da 

ação. 

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

 

Fafe 

Principais atividades 

 - Elaboração de estudos 

 - Realização de campanhas, 

seminários, conferências e 

colóquios 

 - Realização e promoção de 

formação profissional 

 - Implementação de programas e 

projeto de âmbito económico, 

social e cultural 

 - Implementação de equipamen-

tos sociais e serviços 

 - Promoção de melhoria das 

condições de habitação 

 - Cooperação inter-regional e 

internacional 

 - Promoção da igualdade de 

oportunidades entre Homens e 

Mulheres 

 - Consultoria, orientação e assis-

tência operacional às empre-

sas e organismos públicos em 

matérias de planeamento, 

organização, controlo, informa-

ção e gestão 

 - Gestão financeira e outros ser-

viços administrativos 

 - Promoção da saúde 



A Sol do Ave, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave é entidade 

formadora da ação de Mediadores/as de Turismo nas Terras do Sousa, promovida pela 

Ader-Sousa – Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa, no âmbito do 

Proder, subprograma 3.    

Esta ação, com uma duração de 350 horas, tem como objetivo requalificar licenciados/as 

desempregados/as, dotando-os/as de competências para operar ao nível do turismo nas 

Terras do Sousa, território de intervenção da referida Associação.   

Legislação 
 

Decreto-Lei 137/2014 

Foi publicado a 12 de setembro de 

2014, em Diário da República, o 

Decreto-Lei 137/2014, que estabe-

lece o modelo de governação dos 

fundos europeus estruturais e de 

investimento (FEEI), que consti-

tuem uma contribuição decisiva 

para a recuperação económica do 

país e para a transformação estru-

tural da economia.  

Consulte o documento através de 

decreto-lei n.º 137/2014. 

 

 

 

Decreto-lei 159/2014  

Foi publicado a 27 de outubro de 

2014, em Diário da República, o 

Decreto-Lei n.º 159/2014 que 

estabelece as regras gerais de 

aplicação dos programas opera-

cionais e dos programas de 

desenvolvimento rural financiados 

pelos fundos europeus estruturais 

e de investimento, para o período 

de 2014-2020. 

Consulte o documento através de 

decreto-lei n.º 159/2014. 

http://www.seguranet.pt/blog/  

Voluntariado no IN-Ruas 

Desde junho do corrente ano, o Projeto IN-Ruas conta com a colaboração de três volun-

tários/as do Banco Local de Voluntariado, com formação em diferentes áreas: educação 

de infância, psicologia e medicina. 

Após a pré-seleção, levada a cabo pelo referido Banco, os/as candidatos/as participaram 

na ação de formação para Voluntários/as, denominada “Redução de riscos e minimiza-

ção de danos com consumidores problemáticos de drogas”, promovida pela Sol do Ave, 

que incluiu uma sessão de 4 horas em sala e uma ida ao terreno com a equipa de rua. 

Poderá consultar a Agenda Local de Voluntariado, referente aos meses de setembro e 

outubro de 2014, através de: 

 http://www.cm-guimaraes.pt/uploads/document/file/4933/Setembro_-_Outubro.pdf  

Ação de Mediadores/as de Turismo nas Terras do Sousa 

Ação de Turismo em espaço rural nas Terras do Sousa 

Sessão| Internet segura 

A Sol do Ave promoveu uma sessão de Internet Segura, no dia 31 de outubro do corrente 

ano, às 20h30, na Junta de Freguesia de Pencelo. 

Esta sessão teve como objetivo dar a conhecer, ao público em geral, a segurança do 

computador, bem como a segurança na internet. 

A Sol do Ave, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave, é entidade 

formadora da ação de Turismo em Espaço Rural nas Terras do Sousa, promovida pela 

Ader-Sousa – Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa, no âmbito do 

Proder, subprograma 3. 

Esta ação, com uma duração de 60 horas, tem como objetivo proporcionar, aos/às profis-

sionais de unidades de alojamento de turismo em espaço rural, a aquisição/ desenvolvi-

mento de competências técnicas específicas, na área de Turismo, tendo em vista o rigor 

e a qualidade crescente no exercício da profissão. 

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/09/17600/0489804926.pdf
https://dre.pt/application/file/58605828
http://www.cm-guimaraes.pt/uploads/document/file/4933/Setembro_-_Outubro.pdf


A Sol do Ave iniciou a preparação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL), para o período de programação dos fundos 

comunitários 2014-2020,  

Neste sentido, a Sol do Ave promoveu momentos de trabalho que incidiram sobre a avaliação da atual estratégia, através da 

realização de ateliês com promotores/as de projetos financiados pela Sol do Ave, entre 2009 e 2013, em Guimarães, Vieira do 

Minho e Fafe, com vista à elaboração do diagnóstico e formulação da Estratégia de Desenvolvimento Local, para o período 2014

-2020. 

Todos/as os/as intervenientes foram convidados/as a apresentar os seus projetos e a responder a duas questões geradoras de 

ideias, para a elaboração da nova estratégia, nomeadamente ao nível dos resultados dos projetos e contribuição para o desen-

volvimento do território, bem como inovações a introduzir, formações a realizar e tipo de ações e medidas a apoiar no futuro. 

 

A Sol do Ave, juntamente com entidades da região, assinou a carta de princípios da Rede de Museus e Monumentos da NUT III 

Ave. 

Carta de princípios da Rede de Museus e Monumentos da NUT III Ave 

Preparação da Estratégia de Desenvolvimento Local 2014-2020  

Carta de princípios da Rede de Museus e Monumentos da NUT III Ave 

A Sol do Ave na TSF  

Foi transmitida na TSF, no programa “Terra Viva”, uma reportagem sobre a Aldeia de Espindo, localizada em Vieira do Minho, 

aldeia que, através da Sol do Ave, no âmbito do subprograma 3 do Proder, sofreu uma intervenção ao nível da requalificação 

das fachadas, favorecendo, assim, a identidade e imagem daquele lugar, classificado como Aldeia de Portugal. 

Clique para ouvir a reportagem 

                          Ateliê em Guimarães                                                                    Ateliê em Vieira do Minho                                                                       Ateliê em Fafe 

http://www.tsf.pt/paginainicial/AudioeVideo.aspx?content_id=4152197


Contacte o InOut-E5G 

Email 

Inout.e5g@soldoave.pt 

Telefone 

253 599 032 

Telemóvel 

96 391 30 55 

O Projeto InOut-E5G submeteu uma candidatura ao Concurso Anual de Ideias para Jovens, “Mundar – Muda o teu mundo”, inse-

rido no Eixo II – Muda a tua Comunidade, para a criação de um Street Workout Park, a implementar no Conjunto Habitacional da 

Cumieira, em Fafe. 

Poderá visualizar a candidatura através de: http://www.mundar.pt/ideias/

streetworkout-park 

InOut-E5G 

Inscrições abertas 

IT Essentials 

Literacia Digital 

Diploma de Competências Básicas 

TIC – Jovens 

 TIC - Famílias 

InOut-E5G | Mundar - Muda o teu mundo  

InOut-E5G lança campanha  

O Projeto InOut-E5G, que decorre no âmbito do Programa Escolhas 5.ª geração, visa promover a inclusão social das crianças e 

jovens do Conjunto Habitacional da Cumieira, em Fafe, através da sua capacitação pessoal, escolar e profissional. 

Foi lançada uma campanha, a todos/as os/as colaboradores/as da Sol do Ave, para a angariação de livros e jogos pedagógicos, 

entre os 6 e os 16 anos, com vista ao apetrechamento do espaço, tendo em conta os reduzidos recursos financeiros das famílias 

ou, até mesmo, a pouca valorização que as mesmas atribuem a este tipo de recursos.  

Alargamos este apelo a toda a comunidade!  

Se quiser contribuir com livros e jogos pedagógicos poderá fazê-lo diretamente nas instalações do Projeto, em Fafe, ou na Sol 

do Ave. Caso pretenda mais informações não hesite em contactar o 96 391 30 55. 

O vosso contributo terá, com certeza, um impacto positivo na vida destas crianças. 

InOut-E5G| TIC - Famílias e TIC - Jovens 

O Projeto InOut- E5G, no âmbi-

to da medida IV – Inclusão Digi-

tal, deu início a novas turmas 

de TIC – Famílias e TIC - 

Jovens, a decorrer no Conjunto 

Habitacional da Cumieira, em 

Fafe. 

Estas ações, destinadas a par-

ticipantes indiretos/as (adultos/

as) e diretos/as do projeto 

(crianças e jovens), têm como 

objetivo dotar este público de 

competências ao nível das tec-

nologias de informação e 

comunicação. 



No dia 10 de outubro de 2014, terminou o curso Técnico/a de Vitrinismo, no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano 

(POPH), tipologia 1.1, sistema de aprendizagem. 

Nos dias 8, 9 e 10 de outubro decorreu a prova de avaliação final que consistiu na elaboração e colocação de uma montra de 

Outono e Halloween. (Ver mais…) 

Montras alusivas aos temas “Halloween” e “Outono” 

Temas “Casamento” e “Batizado” 

No âmbito do curso de formação modular certificada em Arte Floral, esteve patente, nas instalações da Sol do Ave, uma exposi-

ção alusiva aos temas “Casamento e Batizado”. (Ver mais…) 

No âmbito do curso de formação modular certificada em Pintor/a de Construção Civil, 

desenvolvido pela Sol do Ave, foi estabelecida uma parceria com a Associação de Apoio 

à Criança com vista à execução das aulas práticas no Centro de Emergência Infantil 

daquela Associação. (Ver mais…) 

Durante os trabalhos                                  Após os trabalhos 

Prova de avaliação final de vitrinismo  

Exposição de arte floral  

Curso de Pintor/a de construção civil Qualificação formação  

Inscrições abertas 

Curso de Técnico/a de Vendas  

(Sistema de aprendizagem) 

Formação pedagógica inicial de 

formadores/as   

Sol do Ave, entidade acreditada 

http://www.soldoave.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=510:tecnicoa-de-vitrinismo&catid=100:aqf-noticias&Itemid=1
http://www.soldoave.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=506:exposicao-de-arte-floral&catid=100:aqf-noticias&Itemid=1
http://www.soldoave.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=526:curso-de-pintora-de-construcao-civil&catid=100:aqf-noticias&Itemid=1


Workshop | Rendimento Social de Inserção: da ação à inovação  

No âmbito da iniciativa “Pelo combate à pobreza e exclusão social” lançada a nível nacional pela Rede Europeia Anti-Probreza 

(EAPN), a Sol do Ave promoveu, nos dias 14, 15 e 21 de outubro, a iniciativa “Intervenção no âmbito do RSI: da ação à inova-

ção”. (Ver mais…) 

Workshops realizados em Guimarães e em Fafe 

EmpreendANPME| Gabinete de Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo  

A Sol do Ave esteve presente, através do seu Gabinete de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo, no evento 

"EmpreendANPME", que decorreu entre os dias 31 de outubro e 1 de novembro, nas instalações do Instituto de Design, em Gui-

marães. 

 Qualificação formação  

A Sol do Ave, no âmbito do seu plano de formação, deu início aos seguintes cursos de formação modular certifica-

da, durante o mês de outubro: arranjos florais e adornos em datas festivas (1 ação), técnico/a de multimédia (3 ações), Olaria 

(1 ação), eletricista de instalações (1 ação), bordados (1 ação) e procura de emprego e criação de negócios (2 ações). 

 Contacte-nos   Siga-nos 

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

http://www.soldoave.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=521:intervencao-no-ambito-do-rsi-da-acao-a-inovacao&catid=99:ads-noticias&Itemid=1

