
Entidade Coordenadora Local da Parceria:

Lisboa, 27 de junho de 2019

Enquadramento Legal 

Portaria nº 179-B/2015 de 17 de junho



“Rosa-dos-Ventos”:

Cujo significado e simbolismo

está associado à importância

de seguir o rumo certo, de

tomar decisões ponderadas e

de fazer boas escolhas, que foi

o que se pretendeu que fosse

conseguido pelos/as seus/suas

beneficiários/as !!!

 DURAÇÃO

36 meses

 EQUIPA

Multidisciplinar

 PARCERIAS

 Contributo incontornável;

 Apoio e Disponibilidade 

imprescindíveis para a concretização 

das fases de elaboração do plano de 

ação, execução e avaliação das 

ações.



O PROJETO:

DESTINATÁRIOS:

 Desempregados/as;

 Entidades empregadoras;

 Jovens (NEET e alunos);

 Famílias, crianças e jovens em situação de pobreza e/ou exclusão 

social; 

 Idosos/as e/ou pessoas em situação de vulnerabilidade social;

 Comunidade em Geral.

EIXOS

OBRIGATÓRIOS

AÇÕES

OBRIGATÓRIAS ATIVIDADES



FINANCIAMENTO (POISE):

 Aprovado em candidatura: 417 346,71€

 Executado: 375 400,53€

 Complementaridade respostas sociais existentes;

 Experimentar/inovar na intervenção social.

DESENVOLVER
CONCRETIZAR 

AÇÕES

DESPESAS

DESPESAS

DESPESAS

Resultados



RESULTADOS:

 QUALIDADE DA INTERVENÇÃO: 

 Acompanhamento regular e efetivo dos/as 

beneficiários/as; 

 A participação dos mesmos em diferentes 

atividades do projeto durante vários meses.

 TODAS ATIVIDADES CONCLUÍDAS: 

 Destinatários/as abrangidos/as; 

 Objetivos alcançados. 



NÚMEROS:

 1242 desempregados/as; 

 66 beneficiários/as integrados/as em 

medidas ativas de emprego ou formação; 

 84 candidaturas a medidas ativas de 

emprego e medidas de ocupação;

 204 entidades empregadoras locais;

 61 potenciais empreendedores;

 58 potenciais artesãos/ãs;

 381 alunos/as;

 76 jovens NEET.



NÚMEROS:

 152 agregados familiares em programas de 

desenvolvimento de competências;

 21 famílias acompanhadas, nomeadamente através 

de visitas domiciliárias regulares;

 320 idosos/as;

 447 cidadãos envolvidos em ações de promoção de 

práticas de voluntariado;

 110 cidadãos participaram em fóruns de discussão 

sobre questões de mobilidade;

1106 

participantes
3248 

beneficiários/as 

diretos/as



ASPETOS POSITIVOS:

 O conhecimento e procura do projeto (grau de satisfação 

manifestado por beneficiários/as e Entidades Parceiras);

 Trabalho de proximidade (acompanhamento regular e 

efetivo);

 A descentralização da intervenção para todas as 

freguesias do Concelho; 

 A articulação com os parceiros;

 O trabalho de prevenção nas várias áreas de 

intervenção; 

 Número e diversidade de atividades realizadas, 

destacando-se as atividades motivacionais e as 

atividades de capacitação pessoal, parental e 

profissional. 



BOAS PRÁTICAS:

 4 Edições do jornal Arco-íris; 

 Catálogo Gentes com Arte;

 Guião “Corpo São, Mente Sã”; 

 Página de Facebook; 

 Portefólio de Qualificação; 

 Atividades motivacionais (Terapia do Riso, 

musicoterapia, arteterapia, concerto de taças 

tibetanas, gongos e outros sons, yoga…); 

 Contacto in loco com entidades empregadoras 

locais;

 Programas de desenvolvimento de 

competências (pessoais, sociais, parentais e 

profissionais).



Obrigada 

pela 

atenção! 

O QUE FICA:

Contributo importante 

para o desenvolvimento 

local, promovendo, de 

forma multissectorial e 

integrada, a inclusão 

social dos/as 

cidadãos/ãs do 

Concelho de Pombal.

ASSOCIAÇÃO DE 

ARTESÃOS DE 

POMBAL, que junta 

diversos artesãos do 

concelho para a 

melhor divulgação e 

comercialização dos 

seus produtos.

14 GRUPOS DE IDOSOS 

que se reúnem 

regularmente para o 

desenvolvimento de 

diversas atividades.


