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No passado dia 23 de setembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho em Vale de Cambra,
assinalou-se o encerramento das oficinas de verão “ProjetarFuturo” dinamizadas pela ADRIM
AG
,
através do CLDS3G
Vale +Social
.

Este momento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vale de
Cambra
, José Pinheiro, do Diretor do
Agrupamento de Escolas de
Vale de Cambra
, Pedro
Martins e do Coordenador da
ADRIMAG
, João Carlos Pinho, tendo sido marcado pelos testemunhos emotivos de alguns jovens que
experienciaram profissões durante o verão e pelas entidades
COLEP Portugal S.A.
, na pessoa de Abílio Ferreira da Silva e
Jornal Voz de Cambra
, pela Jornalista Cristina Santos, que partilharam a sua visão sobre esta iniciativa,
considerando-a inovadora e crucial para o desenvolvimento pessoal dos jovens.

Por fim, foram entregues certificados de participação aos 42 jovens participantes do 9º, 11º e
12º anos do ensino regular que, durante 5 dias, experienciaram profissões em diversas áreas
desejadas, nomeadamente: comércio, administração/secretariado, comunicação social,
design/artes, fotografia, farmácia, economia/contabilidade, desporto, metalomecânica,
mecatrónica, ação educativa, arquitetura, instrução de condução, engenharia alimentar, gestão
industrial, engenharia química, veterinária e saúde.

Este evento serviu também para homenagear e agradecer às 23 entidades que acolheram os
jovens e que durante 5 dias disponibilizaram recursos humanos especializados para os
acompanhar, proporcionando-lhes uma oportunidade única e enriquecedora de contacto com o
mundo de trabalho.
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Desta forma, a ADRIMAG presta um sincero agradecimento a todas as entidades que
colaboraram no “ProjetarFuturo”, nomeadamente:
Arlindo Soares de Pinho Oficina Renault , Cambravete , Clinidente, COLEP Portugal S.A. , C
entro Social e Paroquial de São Pedro de Castelões
,
Escola de Condução Cambrense
,
Farmácia Ferreira de Pinho
,
FDN – Mediação de Seguros
,
Fundação Luíz Bernardo de Almeida
, Gabinete de Projetos de Engenharia Carla Sousa,
Gimnágua
,
Thermal - Grupo ARSOPI
,
Inaceinox
,
Indulac
, Inforquantum,
Jornal Voz de Cambra
,
Lar das Alcatifas
,
Nstudio
,
Preval
,
Sapataria Glamour
,
Tendência Visual
e Salão de Cabeleireiro Cristina Silva.
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