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Sistema de Aprendizagem  

Com uma vasta experiência nesta modalidade de formação, a Sol do Ave tem vindo a desenvolver desde 1999 cursos no âmbito 

do Sistema de Aprendizagem, tutelados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Ao longo destes anos, a Sol do Ave já desenvolveu cursos nas mais variadas áreas de formação, nomeadamente Oficial de 

cabeleireiro/a, Técnico/a de vendas, Técnico/a comercial, Técnico de instalações elétricas, Técnico/a de qualidade, de entre 

outras.  

Os cursos de sistema de aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância, dirigidos a jovens, privile-

giando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos. Conferem o nível IV de formação e o 

nível secundário de educação.  

Esta modalidade de formação destina-se a jovens à procura do primeiro ou de novo emprego, com: 

- idade inferior a 25 anos 

- 9.º ano de escolaridade ou superior, sem conclusão do 12.º ano 

 

Os cursos de aprendizagem têm uma duração de 3700 horas, o que equivale a cerca de dois anos e meio de formação, com um 

plano curricular organizado nas seguintes componentes de formação: 

- Sociocultural 

- Científica 

- Tecnológica 

- Prática em contexto de trabalho 

 

  

 

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

Ação cofinanciada por: 

Inscrições abertas 

A Sol do Ave tem abertas as inscrições para os seguintes cursos, no âmbito do Sistema de 

Aprendizagem, a iniciar em 24 de abril ou 14 de setembro: 

- Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações 

- Técnico/a de Instalações Elétricas 

- Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural 

Apoios aos/às formandos/as: 

- Subsídio de Alimentação 

- Subsídio de Transporte 

- Bolsa de Profissionalização 

- Bolsa para Material de Estudo 

Faça a sua inscrição em www.soldoave.pt, ou nos nossos serviços administrativos, na Rua do 

Pombal, 389, em Azurém, Guimarães.  

Entidade acreditada 

http://www.soldoave.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=192


Seguiu-se uma visita ao Centro de treinos do Vitória Sport Clube, para assistirem a um treino e promover o convívio entre os 

atletas e os/as jovens, de modo a fomentar práticas desportivas, finalizando o dia com uma visita pela cidade de Guimarães. 

InOut-E5G| Carnaval 

O Projeto InOut-E5G realizou um conjunto de atividades , na pausa letiva de Carnaval, dirigido a todos/as os/as seus participan-

tes, no âmbito da Medida III - Área estratégica da dinamização comunitária e cidadania. 

No dia 16 de fevereiro estes/as jovens tiveram a oportunidade de visitar a exposição “Era uma vez… Ciência para quem gosta 

de histórias”, exposição interativa de ciência e tecnologia, que está patente no Instituto do Design, em Guimarães. 

Exposição “Era uma vez… ciência para quem gosta de histórias” 

No dia 18 de fevereiro realizou-se a festa de Carnaval, que teve lugar no Conjunto Habitacional da Cumieira, em Fafe, instala-

ções do projeto. Nesse dia houve o típico concurso de máscaras, as quais foram elaboradas com as crianças, tendo terminado 

com um lanche. 

                                                                                                       Vitória Sport Clube                                                                                      Visita a Guimarães 

Máscaras de Carnaval 



Teve lugar, no passado dia 6 de fevereiro, mais um momento de trabalho que deu continuidade à mobilização de jovens para a 

identificação e exploração de oportunidades de emprego. 

Identificadas previamente algumas ideias empreendedoras, a sessão de trabalho foi marcada pela estruturação global de produ-

tos, tendo por base o mercado específico ao qual se dirigem. No final, cada grupo de trabalho apresentou os seus pitchs. 

Esta iniciativa culminará na realização do mercado empreendedor, a decorrer no próximo mês de abril, sob o lema “Muda a His-

tória, empreende!”, criado pelos próprios jovens da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso envolvidos no Projeto Social 

Angels. 

O Projeto Social Angels é promovido pela Sol do Ave, em parceria com o Município da Póvoa de Lanhoso e enquadra-se no Pro-

grama Cidadania Ativa, da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Projeto Social Angels| Muda a história, empreende!” 

A par do desafio já assumido pelos jovens do Ensino Profissional da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso para o processo 

de descoberta de oportunidades de emprego, um outro repto foi lançado no dia 26 de fevereiro, pelo Projeto Social Angels, a 

outro segmento de jovens da Póvoa de Lanhoso. Trata-se de jovens que já terminaram o seu percurso formativo e que querem 

criar o seu negócio, propondo-se este projeto a disponibilizar-lhes o necessário apoio à estruturação dos seus projetos e futura 

consolidação. 

Apresentação das ideias empreendedoras                                                                                                     

Projeto Social Angels| Ao encontro das Ideias Diamante 

Nesta sessão de trabalho estiveram presentes jovens cujas ideias de 

negócio se encontram em diferentes fases de desenvolvimento, uns 

já em fase de experimentação e outros a iniciar o seu percurso, ten-

do a troca de experiências entre eles marcado a sessão de trabalho. 

Aos 8 empreendedores participantes, juntar-se-ão outros nas próxi-

mas sessões de trabalho, alargando a Comunidade Empreendedora. 

Ideias Diamante 



Projetos apoiados pelo Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave 

No âmbito do subprograma 3 do Proder - Vale do Ave, gerido pela Sol do Ave, através da medida 3.1 - Diversificação da econo-

mia e criação de emprego, ação 3.1.2 - Criação e desenvolvimento de microempresas, foi criada a microempresa industrial 

Pedro Ribeiro Rodrigues, Unipessoal, Lda., na área das próteses dentárias, segundo um conceito novo em Portugal que preten-

de, de uma forma simples e eficaz, quebrar com o método tradicional de oferta, tanto a nível de materiais, como a nível de quali-

dade e, acima de tudo, de rapidez de execução e fabricação do mais vasto leque de próteses dentárias.  

Esta empresa, localizada na freguesia de S. Torcato, em Guimarães, contribuiu para a densificação do tecido económico e ainda 

para a criação de emprego, através 2 postos de trabalho, numa perspetiva de revitalização económica e social daquela zona 

rural. 

Pedro Ribeiro Rodrigues, Unipessoal, Lda. 

Projetos apoiados pelo Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave 

A Preserie Metalomecânica, Lda., situada em Fafe, foi mais uma empresa apoiada no âmbito do subprograma 3 do Proder - Vale 

do Ave, gerido pela Sol do Ave, através da medida 3.1 - Diversificação da economia e criação de emprego, ação 3.1.2 - Criação 

e desenvolvimento de microempresas. 

Com atividade desde julho de 2010 na criação de componentes metálicos para vários setores de atividades, este apoio incidiu, 

essencialmente, na aquisição de equipamentos, facilitando uma maior inovação do processo produtivo com a utilização de 

máquinas, aparelhos e ferramentas que tornarão todo o processo de produção em série muito mais eficiente e com níveis eleva-

dos de produtividade.    

Para além disso, esta empresa contribuiu  para o aumento do emprego na região, através da criação de 2 postos de trabalho. 

Preserie Metalomecânica, Lda. 



Projetos apoiados pelo Subprograma 3 do Proder - Vale do Ave 

Localizada em Vieira do Minho, a Quinta da Mouta, em funcionamento desde 2013, é mais projeto apoiado no âmbito do subpro-

grama 3 do Proder - Vale do Ave, gerido pela Sol do Ave, através da medida 3.1 - Diversificação da economia e criação de 

emprego, ação 3.1.3 - Desenvolvimento de atividades turísticas e de lazer. 

A execução deste projeto tinha como principal objetivo a reabilitação e adaptação de um conjunto de imóveis rurais, respeitando 

a sua traça arquitetónica tradicional, bem como a utilização de técnicas e materiais tradicionais da região, adaptando e inovando 

na sua funcionalidade e conforto, transformando-a em alojamento turístico, na modalidade Casa de Campo. 

Dispondo de 8 quartos (suites) distribuídos por 3 casas distintas, esta unidade de alojamento turístico oferece, também, um 

espaço exterior aprazível para quem a visita, dispondo de piscina, balneário de apoio, percursos pedonais, bem como jardins 

com espécies vegetais características da região. 

Para além disso, a Quinta da Mouta oferece ainda um conjunto de serviços a quem a visita, tal como informações sobre recursos 

turísticos locais, trajetos e programas de visitas; promoção de atividades de animação e ocupação de tempos livres e, por sol ici-

tação dos hóspedes, serviço de  refeições. 

É importante referir que, o projeto permitiu a criação de 2 postos de trabalho devidamente qualificados para o efeito contribuindo 

para a criação de emprego na região. 

Quinta da Mouta  

Quinta da Mouta - durante a intervenção 

Para mais informações e/ou reservas na Quinta da Mouta, aceda a www.quintadamouta.com, estando também disponível em 

várias plataformas de reservas online. 

Imagem: www.quintadamouta.com 

Imagem: www.quintadamouta.com Imagem: www.quintadamouta.com 

Imagem: www.quintadamouta.com 

http://www.quintadamouta.com/


Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

A Sol do Ave apresentou duas candidaturas no âmbito do Aviso de Abertura para a pré-

qualificação de parcerias para o período 2014-2020 - Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária (DLCB) rural,  tendo como área de intervenção os concelhos de Fafe, Guima-

rães, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela, bem como ao 

DLBC urbano, para intervenção no concelho de Guimarães, . 

 O DLBC visa especialmente promover, em territórios específicos, a concertação estratégi-

ca e operacional entre parceiros, orientada para o empreendedorismo e a criação de postos 

de trabalho, em coerência com o Acordo de Parceria – Portugal 2020 - e no quadro da pros-

secução dos objetivos da Estratégia Europa 2020. 

 Contacte-nos   Siga-nos 

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

Projeto Social Angels no Facebook 

Siga o Projeto Social Angels no Facebook: https://www.facebook.com/comunidade.empreendedora.socialangels?ref=hl 

https://www.facebook.com/soldoave.1993?ref=hl
https://www.facebook.com/comunidade.empreendedora.socialangels

