MANGUALDE PROMOVEU A PRIMEIRA MOSTRA DE EMPREGO,
FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
Iniciativa contou com a presença do Presidente da Câmara,
Marco Almeida e do Vereador da Educação, Rui Costa.

A equipa do CLDS4G Mangualde com a colaboração da Autarquia de Mangualde promoveu ontem, dia 7 de abril, a “I
Mostra de Emprego, Formação e Educação”. A iniciativa, que decorreu no Mercado Municipal de Mangualde, teve
como objetivo divulgar as ofertas de emprego e medidas de apoio ao investimento existentes na região, assim como
as ofertas formativas disponíveis no ensino secundário, profissional e superior. O evento contou com a presença de
Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e de Rui Costa, Vereador da Educação.
Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, durante a visita, salientou que para o desenvolvimento
do território é necessário disponibilizar boas ofertas - «É este o caminho que nós temos que fazer, trabalhar com o ensino
profissional que temos no concelho, sendo também importante que os nossos alunos tenham conhecimento dos vários
tipos de ofertas que têm à sua disposição nos territórios à sua volta».
O Presidente do Município de Mangualde destacou ainda a importância desta iniciativa: «Esta ação desenvolvida pela
CLDS4G Mangualde em parceria com o Município e com outros parceiros, como o Agrupamento de Escolas de
Mangualde, é um grande exemplo de como devem ser dadas respostas aos novos desafios de território, que têm que
ter à sua disposição um conjunto de áreas que poderão ser desenvolvidas e trabalhadas para o caminho da inovação,
da tecnológica, da aposta no setor primário, na logística, na mecatrónica, já com grandes exemplos no Concelho de
Mangualde». Marco Almeida dirigiu ainda uma mensagem aos jovens Mangualdenses: “Nós precisamos dos jovens, são
parte fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho, e, por isso, estamos a mostrar e demonstrar que há um
conjunto de oportunidades que podem e devem seguir, mas é fundamental que quando tiverem que optar por onde
investir, onde trabalhar e onde viver, que se lembrem da sua Terra Natal, porque nós gostamos muito de os receber e
de os ter cá”.
Foram várias as instituições do ensino profissional, ensino superior, empresas e associações/entidades ligadas ao
empreendedorismo que apresentaram as suas ofertas na “I Mostra de Emprego, Formação e Educação”: APPDACDM
de Viseu - Associação Portuguesa e Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu, Associação Empresarial de
Mangualde, Centro Qualifica, CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde) e GIP- Gabinete de
Inserção Profissional de Mangualde, Escola Secundária Felismina Alcântara, do Agrupamento de Escolas de Mangualde
Escola Profissional Mariana Seixas, Exército Português, IEFP- Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto de
Gouveia - Escola Profissional, Instituto Piaget de Viseu, Instituto Politécnico de Viseu, IPDJ - Instituto Português do
Desporto e Juventude de Viseu, Lear Corporation, União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
A “I Mostra de Emprego, Formação e Educação” é uma das iniciativas desenvolvidas pelo Município de Mangualde que
demonstra o acompanhamento e preocupação constante pelos percursos dos jovens do Concelho.

Mangualde, 08 de abril de 2022.
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