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A Associação Empresarial do Vale do Homem (AEVH) 
assinou, no dia 07 de Outubro, um Protocolo de Coopera-
ção com a União Distrital das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social –UDIPS, que visa a promoção do 
"Plano de formação modular para empregados e desem-
pregados". A assinatura aconteceu no decurso da Cerimó-
nia de Abertura da 6ª Semana Social, que contou com a 
presença do Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga.

A assinatura do presente protocolo – formalizado pelos 
presidentes da UDIPSS-Braga, Cónego Roberto Rosmani-
nho, e da AEVH, Dr. José Manuel Lopes – vai permitir às 
instituições associadas da União Distrital das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social acederem ao vasto 
leque de formações modulares da AEVH na área formativa 
762 (Trabalho Social e Orientação) e 761 (Serviços de 
Apoio a Crianças e Jovens), com o intuito de actualizar e 
aperfeiçoar as quali�cações dos colaboradores dos asso-
ciados.

A AEVH dispõe de um plano de formação modular bastan-
te completo e diversi�cado, ajustado às necessidades do 
tecido empresarial da região, do comércio à indústria, 
serviços e economia social, formação �nanciada no âmbito 
dos projectos POISE e POCI, que permitirão ajudar na 
requali�cação, actualização e aperfeiçoamento das quali�-
cações dos trabalhadores e colaboradores de empresas da 
Região.
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A Associação Empresarial do Vale 
do Homem – AEVH assinou, no 
passado dia 13 de Outubro, um 
acordo de cooperação com a empre-
sa DLO – Logística, que visa propor 
condições especiais e descontos nos 
seus produtos e serviços a associa-
dos da AEVH, bem como a elabora-
ção de estudos, propostas e/ou 
projetos de serviços, sempre que 
solicitado pelos sócios ou pela AEVH, 
sem qualquer custo.

AEVH e DLO - Logística
assinam protocolo

de cooperação!

A AEVH - Associação Empresarial Vale do Homem 
assinou, no dia 21 de setembro um protocolo de coo-
peração bilateral com o Centro Social Vale do 
Homem, que visa a promoção do plano de formação 
do projeto "Formação modular para empregados e 
desempregados". A AEVH “muito se congratula por 
mais esta parceria que agora se inicia, que permitirá 
dotar os pro�ssionais desta importante instituição do 
Vale do Homem de instrumentos e capacidades para 
os seus recursos humanos imprescindíveis para o 
desenvolvimento mais capaz do seu trabalho”, advoga 
o Presidente da AEVH, José Manuel Lopes.

AEVH assina acordo
de cooperação
com CSVH

Festa das Colheitas

A AEVH marcou presença na Festa das 
Colheitas, em Vila Verde, com stand próprio.

AEVH teve presença, com um stand próprio, em 
mais uma edição da Festas das Colheitas de Vila 
Verde, que se realizou nos dias 07, 08, 09 e 10 de 
Outubro. Esta presença permitiu à AEVH 
conquistar maior visibilidade, promovendo o seu 
crescimento e a�rmação junto da comunidade 
que serve. 


