NEWSLETTER#3
Sol do Ave - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave

Gabinete de Apoio ao Emprego e
Empreendedorismo

Ações:

O Gabinete de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo constitui um serviço de atendimento a pessoas em situação de desempego, informando-as e incentivando a sua integração/ reintegração no mercado de trabalho, seja através da colocação em ofertas de
emprego e de formação, seja através da criação do próprio emprego e empresas.

Balanço anual de atividade

1- Mediação com o mercado de
trabalho
- Prospeção, recolha e encaminhamento para ofertas de emprego e formação profissional
2 - Apoio à criação do próprio
emprego e projetos de investimento

Apoio ao emprego:
- Pessoas acompanhadas: 260
- Participantes em sessões de empregabilidade: 80

- Informação/ esclarecimento
sobre os programas de apoio e
incentivos à criação do próprio
emprego/ projeto de investimento
- Avaliação das ideias de negócio
- Apoio técnico na elaboração do
plano de negócios
- Encaminhamento dos projetos
para programas de financiamento

- Pessoas colocadas nom mercado de trabalho: 35
Apoio à criação de autoemprego/ empresas:
- Empresas/ autoempregos criados: 30
- Criação líquida de postos de trabalho: 30 promotores/as e 15 colaboradores/as
- Valor total de investimento: + de 685.000,00€
- Workshops realizados sob o tema Empreendedorismo: 10
- Participantes em workshops sob o tema Empreendedorismo: 124

Ao longo do ano de 2014, a dimensão do empreendedorismo acentuou-se de uma forma crescente na sequência do próprio
reforço interno dos recursos da Sol do Ave afetos a esta componente, mas também em resultado de uma crescente procura por
parte da população, seja do concelho de Guimarães, seja entre os demais 7 concelhos que integram a NUT III Ave.
Os 30 empreendedores apoiados neste último ano recorreram às mais diversas organizações e programas de apoio, assumindo
particular destaque as medidas promovidas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Associação Nacional de Direito ao Crédito, que também tem constituído um parceiro estratégico na facilitação de crédito bancário, no caso da concretização
das ideias de negócios da iniciativa de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
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IN-Ruas - Balanço anual de atividade
Promovido pela Sol do Ave e cofinanciado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
(SICAD), o Projeto IN-Ruas intervém desde 2008 no âmbito da Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) junto de
pessoas com consumos problemáticos de drogas no Centro Histórico de Guimarães.
Facilitar o acesso a materiais e estratégias de redução de riscos a utilizadores/as de drogas (UD), reduzir riscos associados ao
consumo de drogas e às práticas sexuais e aumentar a aproximação dos/as UD a estruturas sociais e de saúde são os objetivos
deste projeto.
No ano de 2014 destacam-se como principais indicadores do trabalho desenvolvido pela equipa de rua do projeto:
- Utentes acompanhados/as: 67
- Seringas trocadas: 8875
- Tiras de papel de alumínio trocadas: 2127
- Preservativos disponibilizados: 2736
- Atendimentos psicossociais: 142
- Encaminhamento para outras respostas socias ou de saúde: 33

InOut-E5G - Balanço anual de atividade
Findo o ano de 2014, cabe-nos fazer um balanço da atividade, a nível geral e por medida, do Projeto InOut-E5G, que decorre no
Conjunto Habitacional da Cumieira, em Fafe.

Medida I - Inclusão escolar e educação - Total de 101 participantes envolvidos, com especial destaque para as atividades de
promoção de competências escolares, bem como atividades de promoção do envolvimento parental no percurso escolar dos/as
filhos/as.
Medida II - Formação profissional e empregabilidade - Envolvimento de 77 participantes em atividades de aproximação ao
mercado de trabalho, nomeadamente orientação e encaminhamento de jovens para formação profissional.
Medida III - Dinamização comunitária e cidadania - Envolvimento de 104 participantes em atividades lúdico-pedagógicas, desportivas e de promoção do diálogo intercultural.
Medida IV - Inclusão digital - Envolvimento de 457 participantes em sessões orientadas para o desenvolvimento de competências informáticas, em sessões de certificação de TIC e sessões de promoção do sucesso escolar e empregabilidade.
Medida V - Empreendedorismo e capacitação - Envolvimento de 80 participantes em atividades que visam apoiar o empreendedorismo e capacitação de jovens, através do apoio à criação informal de projetos, da promoção de visitas, estágios e parcerias com organizações empreendedoras, que promovam o desenvolvimento de competências empreendedoras.

Projetos apoiados pelo Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave
Espindo é uma aldeia inserida na freguesia de Ruivães, em Vieira do Minho. Classificada como Aldeia de Portugal, esta aldeia
implantou-se sobre um afloramento rochoso, na área de menor aptidão agrícola, de forma a aproveitar o granito existente para a
sua arquitetura orgânica. Os acabamentos resumem-se ao tratamento dos materiais da região, com muros em alvenaria de granito em aparelho dobrado, soalho e vãos de madeiras e telhado em telha lusa ou mourisca, protegido por cápeas ou cornijas.
Através do Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave, gerido pela Sol do Ave, foi possível desenvolver neste núcleo rural uma
intervenção integrada, sustentada na requalificação do património e na dinamização de atividades económicas e socioculturais,
de forma a potenciar o desenvolvimento da atividade turística. Assim no âmbito medida 3.2 - Melhoria da Qualidade de Vida,
ação 3.2.1 - Conservação e Valorização do Património Rural, foi possível apoiar a requalificação de um conjunto de imóveis de
traça tradicional, através da reconstrução de fachadas e telhados, com o objetivo de devolver à aldeia a sua imagem original conservando as suas características e autenticidade e valorizando o património rural existente.
Inserido neste aglomerado, foi criado o Polo Interpretativo de Espindo, alusivo às vivências e tradições da aldeia em atividades
como a agricultura, neste caso específico a pastorícia. A relação homem/ lobo, a criação e localização dos fojos, o abrigo dos
pastores e chãs são temas patentes na área de exposição, para além de equipamento multimédia para a realização de atividades pedagógicas.

Casa do Zé Grande

Casa da Eira

Casa dos Alpinistas

Horta dos Figos

Casa do Quintas

Escola EB1 Espindo

Casa do Cera

Casa Pedra da Rua

Polo Interpretativo de Espindo

No que se refere à dinamização das atividades económicas e socioculturais, destacamos a criação de uma unidade de alojamento de Turismo em espaço Rural, a Casa da Gaiteira. Com 8 unidades de alojamento, 2 salas de estar e uma de refeições, para
além de uma piscina e balneários de apoio, este empreendimento dispõe de uma vista magnífica para o Gerês.
Poderá fazer a sua reserva através de http://www.booking.com.

Casa da Gaiteira

Qualificação formação - Cerimónia de entrega de certificados
Decorreu no passado dia 15 de dezembro de 2014, no salão nobre da Câmara Municipal de Vieira do Minho, a cerimónia de
entrega de certificados dos cursos “Operador/a de Jardinagem” e “Plantas Aromáticas”.
Destinados a ativos/as desempregados/a, com idade igual ou superior a 18 anos e escolaridade superior ao 4.º ano, estes cursos de formação modular certificada decorreram em Vieira do Minho e tiveram uma duração de 200 horas.

Cerimónia de entrega de certificados

Qualificação formação - Exposição

No âmbito da formação modular certificada, os/as formandos/as dos cursos de Bordados, Olaria e Restauro de madeiras elaboraram diversos trabalhos que estão patentes numa exposição nas instalações da Sol do Ave.

Trabalhos realizados

Qualificação formação

Ao longo do mês de dezembro, a Sol do Ave concluiu 10 cursos de formação em horário laboral e 4 em horário pós-laboral, no
âmbito do seu plano de formação modular certificada.

InOut-E5G - Ateliês artísticos e culturais
O Projeto InOut-E5G, que decorre no Conjunto Habitacional da Cumieira, em Fafe, no âmbito da medida III – Dinamização
Comunitária e Cidadania, prevê ateliês artísticos e culturais a cargo da Malazartes – Associação Artística e Cultural.
As atividades dinamizadas com os/as participantes do projeto são variadas, nomeadamente expressão dramática, música e dança, desporto e animação cultural.
A recuperação artística de uma sala, onde decorre o projeto, bem como na construção de mobiliário e decoração, através da
reutilização de materiais foi uma das atividades concluída recentemente.
Paralelamente a estas atividades, as crianças e jovens do InOut-E5G são convidadas a assistir, a título gratuito, a todos os
espetáculos que esta Associação Artística e Cultural tem apresentado na cidade.

A sala do projeto após intervenção

InOut-E5G - A horta da Cumieira

O Projeto InOut-E5G, no âmbito da medida V – “Área estratégica do empreendedorismo e capacitação dos/as jovens”, ação a)
“Autonomização informal de projetos dos/as jovens, visando a sua gradual emancipação”, tem vindo a criar uma horta interior, no
espaço do projeto, através de materiais reciclados.
Esta atividade visa promover e desenvolver a responsabilização de todos/as os/as jovens, através do zelo direto e diário das
plantas, acompanhando a sua evolução.
Numa fase posterior, após a interiorização desta rotina, bem como a assimilação de todo o processo transversal à evolução das
plantas, por parte dos/as jovens, está prevista a construção de uma horta exterior no bairro, transmitindo, a toda a comunidade,
os valores apreendidos.

Horta vertical interior

InOut-E5G - Campanha de Natal
Durante o mês de dezembro, o Projeto InOut-E5G lançou uma campanha de recolha de todo o tipo de material escolar, com o
intuito de distribuir, no dia da festa de Natal, a todos/as os/as seus participantes.

Campanha de Natal

InOut-E5G - Postais de Natal

O Programa Escolhas e o Alto Comissariado para as migrações lançaram um desafio a todos/as os/as participantes dos projetos, a criação de um postal/ e-card de Natal/ Boas Festas.
Assim, no âmbito da medida IV - Inclusão Digital, as crianças e jovens do Projeto InOut-E5G também elaboram os seus.

Postais de Natal elaborados pelos/as participantes do Projeto InOut-E5G

InOut-E5G - Férias de Natal
O Projeto InOut-E5G, no âmbito da medida III - Dinamização Comunitária e Cidadania, elaborou, para as férias de Natal, um
plano de atividades, direcionado a todas as crianças e jovens que nele participam.
O leque de atividades foi variado, tendo começado por uma visita ao Estádio do Dragão e ao Museu do Futebol Clube do Porto,
seguindo-se o Museu dos Transportes e Comunicações. Para além disso, também tiveram a oportunidade de assistir à Gala
Escolhas, evento que, todos os anos, distingue crianças, jovens, parceiros e organizações que se destacaram no Universo Escolhas, bem como promove talentos nas mais variadas áreas artísticas.

Estádio do Dragão e Museu do Futebol Clube do Porto

“Os sonhos de D. Quixote” foi a peça de teatro que os/as participantes do projeto tiveram oportunidade de assistir, no Teatro Cinema de Fafe. Para além disso, houve lugar a uma sessão de cinema, nas instalações do InOut-E5G, de modo a assinalar a
inauguração da sala, recentemente renovada.

Os restantes dias foram preenchidos com atividades variadas de animação e fortalecimento dos trabalhos em equipa, no Complexo Turístico de Rilhadas, através de
jogos como: futgolf, jogo da corrente elétrica, jogo do tubarão, jogo do peixinho, jogo
dos coelhos e caçadores, jogo do lençol, jogo do mata, orientação, insufláveis, entre
outros.
Estas crianças e jovens também tiveram a oportunidade dar os primeiros passos no
golf, fazer uma corrida de karting e jogar paintball.
Teatro “Os sonhos de D. Quixote”

Golf

Karting

Paintball

O dia 20 de dezembro ficou marcado pela festa de Natal, nas instalações da Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Fafe.
Para além de muita música, dança e animação, houve lugar a um lanche, tendo culminado com a distribuição de presentes por
todas as crianças e jovens deste projeto.

Social Angels promove sessão de sensibilização no âmbito do tráfico de pessoas

Enquadrado no Programa Cidadania Ativa, o Projeto Social Angels promoveu, no passado dia 12 de dezembro, uma sessão de
sensibilização sob o tema do Tráfico de Pessoas, junto de 45 jovens do ensino profissional do Agrupamento de Escolas da
Póvoa de Lanhoso.
Em paralelo à promoção de iniciativas de empreendedorismo e criação de emprego entre os/as jovens, o projeto prevê a sua
sensibilização para temáticas dos Direitos Humanos, entre elas o tráfico de pessoas, suscitando o debate em torno dos riscos
que alguma emigração menos esclarecida pode comportar e da importância de um novo olhar sobre o território, valorizando os
seus recursos endógenos e identificando aí oportunidades que possam dar lugar a emprego.
A sessão foi dinamizada pela Dra. Carla Melo, do serviço SIGO, do Município da Póvoa de Lanhoso.

Sessão de sensibilização

Contacte-nos

Siga-nos

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

