
 
 

 

Ficha de Projeto 

Tipologia “Contractos Locais de Desenvolvimento Social” 

Financiamento: POISE / Instituto da Segurança Social (Organismo Intermédio) 

N.º da Candidatura: ALG-06-4232-FSE-000024 

Nome do Projeto: Oficinas do Futuro 

Comparticipação: 390.000.00€ (montante aprovado em candidatura) 

Duração: 36 meses (01/06/2020 – 31/05/2023) 

 

Identificação do Aviso de Abertura e Objectivo do Aviso 

Aviso Nº ALG – 32 – 2019 – 12  

Objetivo temático: Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de 
discriminação; 

Objetivo específico: fomentar abordagens locais inovadoras de desenvolvimento social e 
promover estratégias locais de inclusão ativa. 

 

Identificação do Projecto  

O Projeto CLDS4G – Oficinas do Futuro tem por base dois eixos de intervenção, designadamente 
o Eixo I – Emprego, Formação e Qualificação, e o Eixo II – Intervenção Familiar e Parental, 
preventiva da pobreza infantil, a partir dos quais são desenvolvidas todas as atividades do plano 
de ação.  

Assim, no que concerne ao Eixo I, discriminam-se as seguintes: 

Atividade 1 – GAE (Gabinete de Apoio ao Emprego) – Atendimentos individualizados, realizados 
na sede do projeto, durante todo o período de execução do mesmo. Através do GAE 
pretendemos dinamizar um conjunto de ações, assentes na orientação profissional, no apoio à 
construção de um projeto de vida e na divulgação de ofertas de emprego e/ou formação, 
promovendo a capacitação e o desenvolvimento de atitudes de procura ativa de emprego junto 
do público alvo (desempregados, desempregados de longa duração, jovens à procura do 
primeiro emprego, beneficiários do Rendimento Social de Inserção e pessoas com deficiência e 
incapacidade). Esta atividade abarca um universo de 420 destinatários, pretendendo-se atingir 
um indicador de efetividade de 75% de quem recorre ao CLDS, ou seja, uma meta de 315 
pessoas; 

 



 
 

 

 

Atividade 2 – INFORMAÇÃO + - Sessões coletivas de divulgação do mercado de trabalho e 
ofertas formativas do concelho. O objetivo principal desta atividade prende-se com a 
informação sobre o conteúdo e abrangência das medidas ativas de emprego, dotando os 
destinatários de ferramentas que os ajudem a integrar, com maior facilidade, o mercado de 
trabalho. Procuramos, com a Informação +, atingir 60 destinatários no total, estabelecendo-se 
o indicador de efetividade nos 75%, o que comporta 45 participantes; 

Atividade 3 – Empreendedor + - Atendimentos individuais, na sede do projeto, que visam 
integrar o público alvo, caracterizado pela tipologia já referida, em programas do IEFP de apoio 
ao emprego e empreendedorismo. Para um número total de 30 destinatários, o indicador de 
efetividade base desta atividade está definido para a meta de 23; 

Atividade 4 – Qualifica + - Realização de encaminhamentos para formação e qualificação 
profissional. À semelhança das atividades anteriores, também esta ambiciona dotar os 
destinatários de ferramentas úteis e práticas, que facilitem a sua integração no mercado de 
trabalho. Contemplando o número total de 30 destinatários, mantém-se para o Qualifica + o 
indicador de efetividade de 75% (23 pessoas); 

Atividade 5 – Ocupa-te – Esta atividade é composta por duas fases. Após o momento inicial de 
levantamento de uma rede de contatos e celebração de protocolos com empresas e instituições 
empregadoras locais, será feita a integração (segunda fase) de jovens em atividades 
ocupacionais para contato com a prática e o mercado de trabalho. Esta inclusão será feita a 
título voluntário e com horário reduzido (2 a 3 horas diárias), durante a interrupção letiva das 
férias de verão. Tendo como destinatários desta atividade, empresários, instituições e entidades 
empregadoras locais, procura-se sensibilizar para a importância de oportunidades de emprego 
a jovens em integração no mercado de trabalho. Tendo como número a abranger 15 
destinatários, pretende-se efetuar protocolo com 75% dos potenciais empregadores 
contatados, ou seja 12; 

Atividade 6 – Integra-te + - Encaminhamento de jovens, por parte das escolas do concelho, que 
se encontrem em situação de abandono/absentismo escolar, tenham concluído o sistema 
educativo e necessitem de orientação na integração profissional e, ainda, pessoas com 
deficiência e incapacidade. Esta atividade procura, através da realização de ações e workshops, 
fomentar as competências base, para uma primeira abordagem ao mercado de trabalho, como 
por exemplo a elaboração do CV e a preparação para uma entrevista. Dos 40 destinatários 
estabelecidos para o Integra-te +, está definido o indicador de efetividade de 75% (meta de 30); 

Atividade 7 – Oficina de Jovens – Está distribuída em três oficinas distintas: Oficina de Roupa – 
tem o intuito de personalizar e customizar roupa doada à CVP, para criação de peças originais; 
Oficina do Barco – engloba o processo de construção naval em miniatura (criação de réplicas) e 
a Oficina Dinâmica – oficinas de curta duração, reconhecidas em diversas áreas de interesse dos 
jovens, que contemplam as artes decorativas, a edição de vídeo, a fotografia, o Photoshop, o 
marketing digital e a expressão corporal. Através da Oficina de Jovens, procuramos fomentar a 
afeição e o sentimento de pertença à escola, bem como a promoção do desenvolvimento de 



 
 

 

competências pessoais, o raciocínio e o pensamento crítico. Dos 40 destinatários definidos para 
esta atividade, espera-se a participação de 30 (75% do indicador de efetividade); 

Atividade 8 – Fora de Portas – Caracteriza-se pelo planeamento e discussão de ideias /temas 
que estimulem o interesse e a criação de novas pequenas empresas, fomentando assim o 
empreendedorismo jovem e a compreensão do seu papel enquanto agentes económicos. 
Mediante a organização de visitas trimestrais a empresas de sucesso, ambiciona-se despertar o 
interesse dos jovens em determinadas áreas, facilitando a consolidação de competências e o 
contato com a realidade empresarial da região. De um universo de 60 destinatários, é expetável 
atingir-se, pelo menos, 75% deste indicador; 

Atividade 9 – Loja do Futuro – Visa criar um espaço no qual os produtos criados/executados 
pelos jovens sejam colocados em exposição, junto da comunidade, com o objetivo de divulgação 
e reconhecimento. Espera-se a participação de, pelo menos, 30 jovens, de um número total 
previsto de 40. 

 

No domínio do Eixo II, enumeram-se, em plano de ação, as seguintes atividades: 

Atividade 10 – Oficina de Pais – Incorpora a realização de ateliers/workshops mensais com os 
destinatários referenciados (pessoas com deficiência e incapacidade; famílias; crianças e 
jovens), sobre temas que se evidenciem relevantes ao longo do processo de acompanhamento, 
como por exemplo estratégias de arrumação/organização doméstica, internet segura, gestão do 
orçamento familiar, violência doméstica, entre outros. Esta atividade tem como objetivo crucial 
colmatar falhas existentes ao nível das necessidades básicas destas crianças/jovens, motivando 
as famílias para a adoção de estilos parentais positivos. Espera-se que estes núcleos consigam 
identificar situações de negligência parental, desenvolvendo competências para as reduzir. De 
um universo estimado de 30 destinatários, prevê-se um indicador de efetividade de 75%, que se 
traduz em 23 participantes; 

Atividade 11 - + Família – Procura incutir as ferramentas necessárias, no seio das famílias 
abrangidas, para a implementação de uma parentalidade positiva. À semelhança das atividades 
descritas anteriormente, também a + Família procura atingir 23 beneficiários de uma amostra 
de 30; 

Atividade 12 - + Atividade – Está dividida em dois momentos distintos. O primeiro contempla o 
levantamento criterioso das entidades desportivas e culturais do concelho (quadro registo 
atualizado de todas as ofertas no âmbito da saúde, cultura, desporto e educação, em 
funcionamento); o segundo está direcionado para a organização de visitas trimestrais a locais 
de interesse na região. Procura-se, através desta atividade, a promover hábitos de alimentação 
saudáveis, melhorar a saúde e a aptidão física, fortalecer o desenvolvimento emocional, suscitar 
o gosto pela cultura e desenvolver competências de uma cidadania plena. Como indicador, 
espera-se atingir 75% das 60 crianças/jovens da amostra; 

Atividade 13 - + Competências Sociais – Dinamização, por parte de entidades locais de 
referência, de ações de sensibilização sobre diversas temáticas, diretamente ligadas aos temas 



 
 

 

e objetivos gerais do projeto. A título ilustrativo, poderá ser abordado o tema da Prevenção ao 
Consumo de Álcool e Substâncias Psicoativas, em parceria com as equipas da Escola Segura, que 
integram a Polícia de Segurança Pública; e a Violência no Namoro com a APAV. A execução desta 
atividade tem em vista 45 destinatários, procurando-se como meta atingir 34, estabelecendo o 
indicador de efetividade de 75%. 


