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Rede Gondomar Qualific@ 
 

Nasceu a 24 de janeiro de 2018 a primeira Rede de Centros Qualific@ do país. Denominada de Rede 

Gondomar Qualific@, trata-se de uma iniciativa inédita e pioneira a nível nacional, que visa a 

implementação de uma estratégia conjunta de reforço da qualificação escolar, profissional e pessoal dos 

cidadãos(ãs), contribuindo para a sua empregabilidade e inclusão social. É constituída pela Câmara 

Municipal de Gondomar, pelo Centro de Emprego de Gondomar e pelos quatro Centros Qualifica (CQ) 

do território: CQ do Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria (CINDOR), 

CQ do Agrupamento de Escolas de Valbom, CQ do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar e CQ da 

Escola Profissional de Gondomar. No âmbito do trabalho e das ações implementadas por esta Rede, 

realizou-se nos dias 30 e 31 de janeiro a I Mostra de Oferta Educativa e Formativa do concelho de 

Gondomar, onde foi assinado o Regulamento da Rede, que estabelece o “planeamento estratégico da 

qualificação escolar e profissional, em articulação com os diferentes agentes que contribuem para o 

desenvolvimento local”, como o seu principal eixo de ação. No evento estiveram presentes as escolas e 

entidades formadoras do concelho que desenvolvem formação profissionalizante, bem como algumas 

empresas. Durante a sua realização, as várias entidades presentes promoveram diversas atividades 

levadas a cabo pelos seus formandos, relacionadas com áreas de formação que desenvolvem, de forma 

a melhor darem a conhecer o seu trabalho à comunidade. Considerando que a temática da qualificação 

e da empregabilidade tem tanto de fundamental como de desafiante para os/as profissionais que têm 

como missão contribuir ativamente para edificar estratégias e caminhos que promovam a qualificação e 

a empregabilidade, esta Rede organizou, no dia 24 de abril de 2018, o I Seminário da Rede Gondomar 

Qualific@, onde foi assinada a Carta de Compromisso pelos responsáveis das entidades que constituem 

o seu núcleo executivo, que assumiram o compromisso de cooperar e de reforçar as sinergias, a 

complementaridade e a qualidade das respostas junto das populações e do mercado de emprego, em 

prol da qualificação dos adultos e da valorização da aprendizagem ao longo da vida. Esta iniciativa 

contou com a presença do Senhor Secretário de Estado da Educação, do Delegado Regional do Norte do 

IEFP e de responsáveis da ANQEP, entre outras entidades. A Vereadora da Educação do Município de 

Gondomar, Aurora Vieira, realçou a importância da aposta na formação como meio para capacitar as 

pessoas, dando novas oportunidades de vida. “A criação desta rede, pioneira para capacitar as pessoas, 
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vem potenciar a ofertas que as entidades possuem, criando recursos para aqueles que são o foco, os 

cidadãos”. 

 

https://educacao.cm-gondomar.pt/ 

 

https://rede-gondomar-qualific.webnode.com/ 

 

 

A Câmara e as Profissões vão à Escola 
 

Pretende dar a conhecer aos alunos que frequentam a educação pré-escolar das escolas públicas do 

município, as diversas profissões e a sua importância para a comunidade, despertando a curiosidade e a 

valorização das profissões dos pais, avós e familiares das crianças, assim como o trabalho desenvolvido 

pelos técnicos dos vários setores da autarquia. 

 

 

Percursos D’Ouro 

 

Seguindo o propósito de que as visitas de estudo constituem uma aprendizagem real fora do 

contexto escolar, que de forma lúdica promovem um maior envolvimento dos alunos, das 

famílias e da comunidade local, a Câmara Municipal de Gondomar, tem vindo a desenvolver o 

Projeto Percursos D’Ouro na intenção de proporcionar a todos os alunos do 1º ciclo do ensino 

básico, a descoberta e conhecimento do património natural, cultural e artístico do Município 

onde estudam, através de visitas a instituições, monumentos, locais de interesse, nas 7 

freguesias que o integram, assumindo assim também uma dupla vertente de promoção 

turística do concelho. 

O Projeto Percursos D’Ouro visa os seguintes objetivos: motivar para o sucesso escolar; 

promover o património e a riqueza natural do concelho; dar a conhecer os órgãos autárquicos e 

a importância do exercício de mandato; incentivar o interesse dos mais jovens pela participação 

cívica e política; reforçar o sentimento de pertença e de identidade cultural e promover 

espaços de reflexão. 

https://educacao.cm-gondomar.pt/
https://rede-gondomar-qualific.webnode.com/
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Com este projeto o Município de Gondomar estabeleceu uma rede de parcerias com 

instituições locais, que têm vindo a proporcionar aos nossos alunos uma oportunidade única de 

contactar com diferentes realidades, diferentes profissões e saberes que de outra forma não 

teriam oportunidade de conhecer. 

Os Percursos D’Ouro culminam com a realização de um cruzeiro no Rio Douro, com pequeno 

almoço e almoço a bordo, para os alunos que concluem com sucesso o 1º ciclo do ensino 

básico, com intuito de lhes dar a conhecer de uma nova perspetiva, o seu concelho/território 

ao longo das margens do Rio Douro.  

O Projeto Percursos D’Ouro integra cerca de 4400 alunos do 1º ciclo do ensino básico, a 

frequentar as escolas públicas do concelho. A implementação deste projeto teve o seu início no 

ano letivo 2015/2016 e desde então permite que os nossos alunos tenham um maior 

conhecimento do seu território, que beneficiem do contacto com profissões ancestrais como a 

arte de trabalhar a filigrana e ainda a possibilidade de verificar in loco o trabalho desenvolvido 

pelos Presidentes de Junta de Freguesia, dos Vereadores ou do Presidente da Câmara 

Municipal e principalmente possibilita que estes adquiram uma maior consciência da 

importância da sua participação enquanto cidadãos ativos e responsáveis na construção de 

uma comunidade melhor. 

 


