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Enquadramento Geral da Casa dos Choupos, CRL. 

 

A Casa dos Choupos - Cooperativa Multissectorial de Solidariedade Social tem como objetivo 

apresentar respostas a necessidades e áreas de interesse da comunidade em que se insere e 

da sociedade civil, fomentando o progresso e a sustentabilidade social. Visa a satisfação de 

necessidades sociais, sua promoção e integração, através da cooperação e entreajuda dos seus 

membros, em obediência aos princípios cooperativos, visando sem fins lucrativos, a concessão 

de bens e prestação de serviços no apoio a grupos vulneráveis, promovendo a sua inserção, 

em especial a crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, famílias e comunidades 

socialmente desfavorecidas com vista à melhoria da sua qualidade de vida e inserção 

socioeconómica. Visa ser uma instituição fortemente implicada com os agentes sociais, 

económicos e culturais e pretende ser reconhecida como parceiro fundamental para o 

desenvolvimento comunitário, como um exemplo de boas práticas, inovação, utilidade e 

melhoria contínua, prestando um serviço adequado, inclusivo e de qualidade.  

 

Neste sentido, a Casa dos Choupos, CRL. desenvolve o seu Plano de Atividades e Orçamento 

para o ano de 2020, que de seguida se apresenta. 
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Plano de Atividades 2020 

Marketing e Comunicação 

 

Atividade Comunicação e Divulgação  

Descrição da Atividade 
Renovação da imagem da Casa dos Choupos 
e preparação de materiais de divulgação 
institucional e das atividades 

Objetivos 
Ampla divulgação da instituição e das 
atividades a desenvolver ao longo do ano 

Indicadores / Metas 
Criação de cartazes e ou flyers para as 
atividades a desenvolver (2000); 2 vídeos 

Destinatários 
Público-alvo de cada atividade; comunidade 
em geral 

Parceiros Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

Atividade Website / Facebook 

Descrição da Atividade 
Manutenção do website e de outros 
dispositivos de comunicação com o público 

Objetivos 
Divulgação da instituição e das atividades a 
desenvolver pela mesma 

Indicadores / Metas 
Atualização e melhoria do Website; 20% de 
aumento no número de seguidores do 
Facebook 

Destinatários 
Público-alvo de cada atividade; comunidade 
em geral; instituições 

 

Desenvolvimento Social Local 

 

Projeto Direitos & Desafios – Contrato Local de Desenvolvimento Social 
 
O Despacho 176-C/2019, de 4 de janeiro do Ministério do Trabalho e da Segurança Social 
determinou o Concelho de Santa Maria da Feira como elegível no âmbito do Programa CLDS-
4G e sendo o território identificado como um território que se caracteriza por Desemprego, 
em termos de vulnerabilidades sociais. Considerando o Desemprego como vulnerabilidade 
social do Concelho de Santa Maria da Feira, os projetos a implementar no concelho têm de 
desenvolver todas as ações obrigatórias definidas para o Eixo 1 – Emprego, formação e 
qualificação. De acordo com as 4 categorias de financiamento para o Programa CLD4G, foram 
decididos desenvolver 2 CLDS`s (Projeto Direitos & Desafios em Rede | Projeto Direitos & 
Desafios INOVA +). 
Estes CLDS`s 4G surgem na continuidade do CLDS3G e, anteriormente dos Programas CLDS e 
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Luta Contra a Pobreza, tendo vindo a alargar a sua atividade para a prossecução de respostas 
em diferentes áreas e para pessoas em diferentes situações de vulnerabilidade, 
nomeadamente os desempregados, os alunos que abandonem ou concluem o sistema 
educativo e alunos do ensino secundário, envolvendo os empresários, instituições e entidades 
empregadoras locais.  
Este CLDS4G procurará complementar, reforçar e articular com os serviços públicos, 
pertinentes para a prossecução de respostas em diferentes áreas, e para pessoas em 
diferentes situações de vulnerabilidade.  
Considerando a referência estratégica que guia o propósito do programa CLDS4G, entende-se 
a coesão social como a capacidade de um território garantir o bem-estar e o equilibro dos que 
pertencem a um determinado território. Deste modo, pretendem-se contribuir para a 
inclusão social das pessoas mais vulneráveis (desempregados de longa e muito longa duração; 
pessoas beneficiárias de rendimento social de inserção; pessoas portadoras de deficiência e 
incapacidade com destaque para as perturbações mentais; jovens em situação de 
desemprego ou em processo de abandono escolar) reforçando a sua autonomia, capacitação, 
empoderamento, sentimento de pertença conduzindo à sua integração no mercado de 
trabalho. Assim, os CLDS`s 4G incluirão uma meta de eficácia que se traduz no número de 
pessoas enquadradas no mercado de trabalho, com a expectativa de superar a meta 
contratualizada no CLD3G, e com impacto gerado na vida destas pessoas. O enquadramento 
no mercado de trabalho por via do empreendedorismo terá nestes CLDS`s 4G uma 
abordagem que procure concorrer para o autoemprego, mas também para o 
empreendedorismo coletivo e/ou cooperativo e solidário. Para além da componente de 
informação/ orientação para o empreendedorismo (ação obrigatória do CLDS4) assumimos 
ainda a importância de apoiar no acesso a programas de apoio financeiro e no suporte 
motivacional. A componente de apoio técnico aos empreendedores será igualmente 
assegurada pela entidade coordenadora como EPAT (Entidade Prestadora de Apoio Técnico 
certificada pelo IEFP).  
Estes CLDS`s 4G apresentam uma ação transversal a todas as atividades que procuram 
concorrer para práticas de responsabilidade social, de igualdade de género/ oportunidades e 
de ética empresarial. Pretende-se contribuir para a mobilização de empresas para os FSF e 
para o CLDS, enquanto entidades parcerias permanentes.  
As Oficinas propostas nestes Planos de Ação procuram responder a sectores relevantes de 
empregabilidade na região, nomeadamente ofícios tradicionais, mas pretendemos a abertura 
a outras área-chave com potencial de empregabilidade (serralharia, carpintaria som/vídeo, 
design) pelo que acreditamos ser possível a introdução de áreas necessárias à dinâmica do 
mercado de emprego local. Os dois CLDS 4G são norteados pelo eixo de Intervenção 
“Emprego, Formação e Qualificação”, tendo integradas as seguintes atividades obrigatórias:  
 
Favorecer os processos de integração profissional, social e pessoal, dos desempregados 
através da capacitação e da ajuda a desenvolver atitudes de procura ativa de emprego; 
Favorecer os processos de integração profissional, social e pessoal, dos desempregados 
através da informação e encaminhamento para oportunidades de qualificação desenvolvidas 
pelas autoridades públicas e privadas.  
Favorecer os processos de integração profissional, social e pessoal, dos desempregados 
através da informação sobre o conteúdo e abrangência das medidas ativas de emprego e 
oportunidades de inserção em instituições do território.  
Favorecer os processos de integração profissional, social e pessoal, dos desempregados 
através do apoio ao enquadramento de projetos de autoemprego e de empreendedorismo 
nos diferentes programas e instrumentos de apoio, promovendo o encaminhamento dos 
interessados para o apoio técnico. 
Sensibilizar os empresários, as instituições e as entidades empregadoras locais para uma 
participação ativa na concretização de medidas ativas de emprego e em processos de 



 
 

5 
 

inserção profissional e social; 
Contribuir para a sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que abandonam ou 
concluem o sistema educativo, no sentido de desenvolver ações de favorecimento da 
integração profissional; 
Desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos do ensino 
secundário, numa perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação, da criatividade, do gosto 
pelo risco e que constituam uma primeira abordagem à atividade empresarial. 
 

Projeto Direitos & Desafios em Rede 
 
Este CLDS 4ª G tem como entidade Coordenadora, a Casa dos Choupos, CRL, e como 
Entidades Executoras, a Casa dos Choupos, CRL., e a ADRITEM - Associação de 
Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria. Com uma duração de 36 
meses, o seu âmbito territorial abrange a União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior; a 
União de Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande, União de Freguesias de Caldas de S. 
Jorge e Pigeiros; Freguesia de Romariz; Freguesia de Milheirós de Poiares.  
Serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

Atividade 
Em_Carreira ALPE - Orientação Profissional e Gestão de 
Carreira  

Descrição da Atividade 

O objetivo desta atividade consiste em capacitar e ajudar a 
desenvolver atitudes de procura ativa de emprego.  
Cumprirá estes objetivos através atendimento individual e 
assegurado por pessoal técnico especializado nas diversas 
freguesias do território, através de uma carrinha será 
adaptada para o efeito e que servirá de ponto de 
atendimento, orientação e acompanhamento. Esta carinha 
estacionará em locais estratégicos das freguesias. 
Promoverá a dinamização de sessões temáticas 
(Informação à Medida) em domínios considerados 
relevantes na área da empregabilidade e dos já testados 
Clubes ALPE. Os Clubes são espaços seguros de educação-
não formal com vista à desocultação e à aquisição de 
competências que contribuam para a integração posterior 
em dispositivos mais formais de educação-formação (ex: 
cada Clube aborda várias temáticas como Informática, 
Inglês, Emprego, Cuidar de Mim). Face ao diagnóstico, 
prevê-se ainda um Clube de Alfabetização. Os Clubes ALPE 
incentivarão a constituição de grupos GEPE - Grupos de 
Entreajuda para a Procura de Trabalho, promovidos pelo 
GEPE. 

Atividade Oficina de Mesteres - Produção de figurinos  

Descrição da Atividade 
 

O objetivo desta oficina visa dar oportunidade a 
desempregados, nomeadamente os mais vulneráveis de 
participarem numa Oficina de artes tradicionais que 
contribua para a capacitação e a exploração de alternativas 
de entrada no mercado de trabalho. Esta Oficina regular 
está alinhada com a forte componente cultural do concelho 
de Santa Maria da Feira e os vários eventos de recriações 
históricas (Invasões Francesas, Fogaceiras, Semana Santa, 
Viagem Medieval) e com a necessidade de mercado 
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identificada para o fornecimento de figurinos históricos 
(adereços e calçado medieval). Esta Oficina inclui uma 
formação de costura e de manufatura de calçado através 
do acompanhamento de um formador / mentor bem como 
acompanhamento de um elemento da área da história, 
garantindo assim que os figurinos elaborados respeitam o 
período histórico a que se reportam. Pretende-se que os 
participantes das Oficinas, individualmente ou de forma 
colaborativa, possam posteriormente prestar esses serviços 
à comunidade, associado à marca Oficina de Mesteres. Esta 
ação resulta de uma necessidade de mercado identificada 
pelo que se considera ter potencial de empregabilidade 
relevante. Esta atividade será desenvolvida numa ligação 
próxima com a Federação das Coletividades, Cultura e 
Recreio do Concelho Santa Maria Feira e o Espaço de 
Memórias em Louredo, onde será implementada a oficina. 

Atividade Oficina de Mesteres - Gastronomia de época  

Descrição da Atividade 
 

Esta oficina visa dar oportunidade a desempregados, 
nomeadamente os mais vulneráveis, de participarem numa 
Oficina de artes tradicionais que contribua para a 
capacitação e a exploração de alternativas de entrada no 
mercado de trabalho. Esta Oficina semanal está alinhada 
com a forte componente cultural do concelho de Santa 
Maria da Feira e os vários eventos de recriações históricas 
(Invasões Francesas, Fogaceiras, Semana Santa, Viagem 
Medieval) e com a necessidade de mercado identificada 
para o fornecimento de “sabores antigos” numa 
gastronomia de elevada qualidade. Esta Oficina inclui uma 
formação de cozinha com o acompanhamento de um 
formador/mentor bem como acompanhamento de um 
elemento da área da história, garantindo assim que os 
“saberes antigos” elaborados respeitam o período histórico 
a que se reportam. Pretende-se que os participantes das 
Oficinas, individualmente ou de forma colaborativa, 
possam posteriormente prestar esses serviços à 
comunidade, associado à marca Oficina de Mesteres. Esta 
ação resulta de uma necessidade de mercado identificada 
pelo que se considera ter potencial de empregabilidade 
relevante. Esta atividade será desenvolvida numa ligação 
próxima com a Federação das Coletividades Cultura Recreio 
Concelho Santa Maria Feira e o Centro Cívico de Guisande, 
onde será implementada a oficina e que reúne uma 
cozinha licenciada para a produção alimentar. Esta Oficina 
faz ligação estreita com a ação 4 – Semente - Produção 
Biológica & Educação ambiental de apresentações 
individuais a um painel de empresas). 

Atividade 
Semente - Produção Biológica & Educação ambiental 
 

Descrição da Atividade 
 

Visa dar oportunidade a desempregados, nomeadamente 
os mais vulneráveis de participarem num programa de 
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capacitação que contribua para a exploração de 
alternativas de entrada no mercado de trabalho, centrado 
na área da produção tradicional e/ou biológica. Este 
programa contempla as seguintes atividades: 1. Feirinhas 
da terra: organização de pequenos mercados para venda 
de produtos hortícolas e frutícolas de produção tradicional 
e/ou biológica,reforçando a rede de produtores locais 
PROVE (circuito curto de comercialização); 2. Workshops, 
ciclos formativos / Showcooking ligados aos produtos da 
terra e produtos locais (transformação de produtos da 
terra e receitas locais), a que se seguem as refeições 
partilhadas. Esta atividade fará ligação ao programa 
Movimento e Bem Estar no sentido da partilha de saberes 
por parte dos seniores da comunidade; 3. Visitas a 
explorações agrícolas, como momentos de inspiração, troca 
de experiências e conhecimentos; 4. Atividades sócio-
culturais que promovam competências sócio-culturais e 
que fomentem o sentimento de partilha, de identidade e 
de cidadania ativa (serões música, poesia, teatro, dança). 
Este programa de capacitação está sobretudo no Centro 
Cívico de Guisande e no espaço agrícola da Casa dos 
Choupos. 

Atividade 
Oficina OLINDA - Oficina de Liteiros com Inovação e 
Design acrescentado  

Descrição da Atividade 

Esta Oficina visa dar oportunidade a desempregados, 
nomeadamente os mais vulneráveis, de participarem num 
programa de capacitação que contribua para a exploração 
de alternativas de entrada no mercado de trabalho, 
centrado na aprendizagem de uma arte tradicional local - 
os liteiros. Este programa surge na continuidade das ações 
implementadas pelo CLDS3G as seguintes atividades e 
prevê as seguintes atividades: Formação especializada com 
parceiro de formação (CEARTE) na área da tecelagem 
tradicional; Conceção de produtos com incorporação de 
design e com valor acrescentado, em parceria com um 
designer sénior e jovens designers vencedores do 
programa Jovens criadores da Associação I9Jovem; Apoio à 
promoção, divulgação e comercialização dos produtos 
elaborados pelos participantes (elaboração catálogos; 
identificação de pontos de venda; incubação na plataforma 
Emprego.Feir@ e na Loja Colaborativa “Mais Próximo de 
Si” da entidade coordenadora; Participação em eventos 
locais com vista à divulgação e comercialização dos 
produtos. Esta ação resulta da identificação de um 
segmento de mercado assente em produtos endógenos 
com potencial de comercialização. Esta atividade será 
desenvolvida na Casa da Ti Amália - Lobão onde já existe 
esta Oficina (implementada no âmbito do CLDS3G). Esta 
Oficina faz ligação com a atividade Rota Criativa 
desenvolvida pela entidade ADRITEM. 
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Vila Verde - Oficina de Produção Agrícola para pessoas com 
incapacidade ou deficiência 

Descrição da Atividade 
 

O objetivo da Vila Verde consiste em promover uma Oficina 
de Produção Agrícola para pessoas com incapacidade ou 
deficiência regular. Pretende promover o desenvolvimento 
de competências e a autonomia de pessoas com deficiência 
e incapacidade, de forma a criar oportunidades de 
integração no mundo laboral. Dinamizará o cultivo, a 
colheita e a venda solidária de produtos provenientes de 
agricultura em modo tradicional, com valor acrescentado 
ao nível do design e da promoção de uma marca “Vila 
Verde”. Integra ainda workshops em agricultura e visitas 
pedagógicas destinadas a crianças. Esta Oficina será 
desenvolvida numa entidade parceira (Centro Social Vila 
Maiorense) e num terreno cedido por um benfeitor no 
território. A componente de responsabilidade social é 
fundamental nesta ação na medida em que assenta nos 
contributos da comunidade e das empresas locais.  Os 
produtos da terra produzidos no âmbito desta Oficina 
poderão, posteriormente, integrar as Feirinhas da Ação 4 - 
Semente - Produção Biológica & Educação ambiental. 

Atividade Em_Carreira ALPE – Qualificação  

Descrição da Atividade 
 

O objetivo do Em_Carreira ALPE - Qualificação é informar e 
encaminhar para oportunidades de qualificação 
desenvolvidas pelas autoridades públicas e privadas. 
Cumprirá este objetivo através do aconselhamento e 
orientação, em atendimento individual e personalizado 
conduzido por técnicos especializados, identificando e 
encaminhando para respostas de educação-formação mais 
ajustadas às necessidades e perfil dos inscritos, de acordo 
com as respostas locais, através da de uma carrinha será 
adaptada para o efeito e que servirá de ponto de 
atendimento, orientação e acompanhamento. Esta carinha 
estacionará em locais estratégicos das freguesias.  Fará a 
comunicação e divulgação da oferta formativa concelhia e 
do EDV, através da Bolsa de Oferta Formativa. Em 
articulação com parceiros de formação, promoverá 
percursos formativos, nomeadamente a ação “Formar para 
Empregar” partindo do diagnóstico e em articulação com 
os Fóruns Sociais de Freguesias com destaque para áreas 
de formação com forte empregabilidade na região. O 
Promove-te! - Oficina de empoderamento e de capacitação 
para a qualificação e integração profissional tem por 
objetivo o desenvolvimento de Soft Skills vocacionadas 
para a empregabilidade através das ferramentas artísticas. 
Esta Oficina (60h) coloca as pessoas em situação de 
desemprego no centro da intervenção, através de 
processos artísticos de empoderamento individual, e os 
seus resultados serão apresentados à comunidade em 
locais pertinentes e de forma imprevisível. Isto porque os 



 
 

9 
 

processos de criação artística participativos desenvolvem 
competências pessoais e sociais, transversais à 
empregabilidade suscetíveis de serem reconhecidas e 
certificadas. 

Atividade Dia Aberto nas Empresas 

Descrição da Atividade 
 

Esta ação terá como objetivo aproximar candidatos a 
emprego e entidades empregadoras, nomeadamente dos 
sectores económicos da região com grande potencial de 
empregabilidade, mas maior dificuldade na contratação de 
RH, através visitas às instalações das empresas e do 
contacto com profissionais. Nos Dias Abertos as empresas 
divulgarão as oportunidades de inserção no mercado de 
trabalho e serão apresentadas as medidas de apoio ao 
emprego que facilitam estes processos. Articulará com o 
BizFeira e FSF para a atribuição do Prémio de 
Responsabilidade Social a entidades empregadoras locais. 

Atividade Em_Carreira ALPE - Empreendedorismo 

Descrição da Atividade 
 

Consiste favorecer os processos de integração profissional, 
social e pessoal, dos desempregados através do apoio ao 
enquadramento de projetos de autoemprego e de 
empreendedorismo nos diferentes programas e 
instrumentos de apoio, promovendo o encaminhamento 
dos interessados para o apoio técnico. Cumprirá estes 
objetivos através atendimento individual e assegurado por 
pessoal técnico especializado, através de uma carrinha que 
será adaptada para o efeito e que servirá de ponto de 
atendimento, orientação e acompanhamento em locais 
estratégicos das freguesias. Promoverá a dinamização de 
sessões temáticas (Informação à Medida) em domínios 
considerados relevantes no empreendedorismo. 

Atividade 
Emprego.Feir@ - Plataforma de Oferta e de Procura de 
Trabalho // Incubação 

Descrição da Atividade 
 

Esta plataforma tem como objetivos fundamentais ser um 
instrumento que assegure a ligação entre a oferta e 
procura de emprego, numa estreita ligação entre as 
entidades empregadoras que necessitam de recursos 
humanos e os candidatos à procura de emprego, através 
do Gabinete de Desenvolvimento Económico da Câmara 
Municipal de Santa Maria da Feira e do projeto Bizfeira, 
assente numa lógica de responsabilidade social. Terá ainda 
uma componente para projetos de incubação digital. Esta 
plataforma deverá conter as seguintes funcionalidades 
associadas: Registo de oportunidades de emprego; Registo 
de candidatos à procura de trabalho; Bolsa ofertas de 
emprego; Comunicação ágil com os candidatos; Análise de 
dados de realização e de resultados; Incubação digital. A 
plataforma digital surge como complemento a um trabalho 
customizado com candidatos no que se refere aos perfis 
profissionais e ao desenvolvimento das competências-
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chave com vista à sua integração profissional. 

Atividade 
Trampolim - Programa de Desenvolvimento de 
Competências para pessoas com deficiência e 
incapacidade 

Descrição da Atividade 
 

Desenvolvido em parceria com o BizFeira e com entidades 
de ensino locais, visa dar oportunidade a jovens com 
deficiência e incapacidade que concluíram sistema 
educativo de potenciar a sua empregabilidade. O 
Trampolim será desenvolvido em 3 fases: Bootcamp de 
preparação de candidatos para encontro de recrutamento; 
Encontro de Recrutamento: realização de entrevistas 
rápidas entre entidades empregadoras e candidatos, de 
acordo com o perfil profissional, avaliação de competências 
e job description da entidade; Estágios: estágios de 1 a 3 
meses de formação em contexto de trabalho nos quais os 
candidatos poderão treinar soft-skills e competências 
técnicas. Durante este período, o candidato receberá uma 
bolsa de estágio. Desenvolver um programa de 
voluntariado com as Empresas (nomeadamente, 
colaboradores seniores que possam até já não estar no 
ativo), através do qual voluntários das áreas de Recursos 
Humanos e Comunicação darão apoio aos candidatos no 
seu processo de pesquisa direcionada de oportunidades de 
trabalho, de preparação para entrevistas e de divulgação 
do seu perfil profissional utilizando LinkedIn e outras 
ferramentas. Prevê-se o estabelecimento de parceria com a 
Associação Salvador para a implementação do referido 
programa bem como o CRPG, CERCI´s e Provedoria 
Municipal dos Cidadãos Portadores de Deficiência. 

Atividade 
Oficina de Mesteres - Reparação de Instrumentos 
Tradicionais Portugueses 

Descrição da Atividade 
 

Visa dar oportunidade a jovens que abandonaram ou 
concluíram sistema educativo de participarem numa 
Oficina de artes que contribua para a exploração de 
alternativas de entrada no mercado de trabalho. Esta 
Oficina semanal está alinhada com o trabalho do Projeto 
Rufus & Circus, projeto de inclusão social desenvolvido pela 
Casa dos Choupos. O Rufus & Circus é um grupo de 
percussão intergeracional, que utiliza como base as 
percussões tradicionais portuguesas e desenvolve temas 
criativos, despertando o ritmo que existe em cada 
indivíduo, através da música. Esta Oficina inclui uma 
formação de reparação de instrumentos tradicionais 
portugueses, através do acompanhamento de um 
formador / mentor, e que possa, posteriormente, prestar 
esses serviços à comunidade, associado à marca Oficina de 
Mesteres. Esta ação resulta de uma necessidade de 
mercado identificada pelo que se considera ter potencial 
de empregabilidade relevante. 
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Atividade 
InJovem - Programa de Empreendedorismo Jovem 

Descrição da Atividade 

Destinado a alunos do ensino secundário é um programa 
de promoção do empreendedorismo, que concretizará a 
sua ação através da realização de concursos de Ideias de 
Empreendedorismo nas escolas, mentoria no 
desenvolvimento das competências empreendedoras dos 
jovens, de ações de jobshadowing e visitas a empresas 
locais. 

Projeto Direitos & Desafios INOVA + 
 
Este CLDS 4ª G tem como entidade Coordenadora, a Casa dos Choupos, CRL, e como 
Entidades Executoras, a Casa dos Choupos, CRL., e a ADRITEM - Associação de 
Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria. Com uma duração de 36 
meses, o seu âmbito territorial abrange a União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior; a 
União de Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande, União de Freguesias de Caldas de S. 
Jorge e Pigeiros; Freguesia de Romariz; Freguesia de Milheirós de Poiares. 
Serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

Atividade 
Ponto de Orientação Profissional e Gestão de Carreira - 
Emprego 

Descrição da Atividade 

Capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de procura ativa 
de emprego. Cumprirá estes objetivos através atendimento 
individual e assegurado por pessoal técnico especializado. 
Promoverá a dinamização de sessões temáticas 
(Informação à Medida) em domínios considerados 
relevantes na área da empregabilidade, do percurso de 
aceleração de candidatos para a (re) entrada no mercado 
de trabalho (Meet me in...Bootcamp!) e da ação Promove-
te! - Oficina de empoderamento e de capacitação para a 
integração profissional Meet me in...Bootcamp tem por 
objetivo o desenvolvimento de Soft Skills vocacionadas 
para a empregabilidade através das ferramentas e coaching 
e PNL, numa primeira fase, preparando os candidatos para 
o encontro / apresentação com entidades empregadoras 
locais. O Promove-te! - Oficina de empoderamento e de 
capacitação para a integração profissional tem por objetivo 
o desenvolvimento de Soft Skills vocacionadas para a 
empregabilidade através das ferramentas artísticas. Esta 
Oficina (20h) coloca as pessoas em situação de desemprego 
no centro da intervenção através de processos artísticos de 
empoderamento individual e os seus resultados serão 
apresentados à comunidade em locais pertinentes e de 
forma imprevisível. 

Atividade 
Ponto de Orientação Profissional e Gestão de Carreira - 
Qualificação  

Descrição da Atividade 

O objetivo do Ponto de Orientação Profissional e Gestão de 
Carreira - Qualificação consiste em Informar e encaminhar 
para oportunidades de qualificação desenvolvidas pelas 
autoridades públicas e privadas. Cumprirá este objetivo 
através do aconselhamento e orientação, em atendimento 
individual e personalizado conduzido por técnicos 
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especializados, identificando e encaminhando para 
respostas de educação-formação mais ajustadas às 
necessidades e perfil dos inscritos, de acordo com as 
respostas locais. Fará a comunicação e divulgação da oferta 
formativa concelhia e do EDV, através da Bolsa de Oferta 
Formativa. Em articulação com parceiros de formação, 
promoverá percursos formativos, nomeadamente a ação 
“Formar para Empregar” partindo do diagnóstico e em 
articulação com os Fóruns Sociais de Freguesias com 
destaque para áreas de formação com forte 
empregabilidade na região. Dinamizará o Envolve-te no 
Desafio (evento do Projeto com divulgação das suas ações 
e que concorrem para a qualificação e empoderamento dos 
participantes). A ação “Formar para Empregar consiste 
numa formação à medida das necessidades específica das 
empresas, recorrendo a parceiros de formação 
especializados e dinamizada em contexto laboral, enquanto 
“via verde” para a integração profissional das pessoas 
participantes no contexto formativo. 

Atividade 
Oficina “Formação customizada de calçado e 
marroquinaria”  

Descrição da Atividade 

O objetivo da Oficina “Formação customizada de calçado e 
marroquinaria” é desenvolver competências nos vários 
perfis profissionais da indústria do calçado, artigos de pele, 
no sentido de preparar o público-alvo para integrar com 
rapidez e qualidade as oportunidades de emprego 
oferecidas pelas empresas da região. Pretende-se realizar 
ações formativas que respondam às necessidades das 
empresas, tendo como base programas já existentes mas 
customizados às necessidades das empresas participantes. 
Por exemplo, se uma das empresas abre uma oportunidade 
de emprego para 5 gaspeadeiras de calçado de criança, 
conforto, a “oficina” de desenvolvimento de competências 
deverá focar-se no desenvolvimento das competências a 
ela associada, como é o caso da utilização de materiais 
específicos, maleáveis e flexíveis, treino na costura de 
peças pequenas e muito pequenas, ornamentos, mudança 
rápida de linhas de cores diferentes, rentear cortes 
pequenos e complexos, etc. Esta atividade articula-se com 
a atividade “Empresas Open Door”, sendo que após o 
contacto com as empresas e com as suas necessidades, os 
destinatários passarão por um período de desenvolvimento 
de competências, que decorrerá num modelo 
essencialmente prático de “learning by doing”, na entidade 
executora CTCP e nas empresas, havendo para tal o 
envolvimento dos responsáveis das empresas 
participantes. Este modelo permite com uma gestão 
cuidada de recursos promover benefícios tanto para os 
destinatários da operação como para as empresas, 
fortalecendo o emprego, elevando as competências num 
setor de enfoque no concelho, aumentando a 
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empregabilidade e a produtividade das empresas. 

Atividade Empresas Open Door 

Descrição da Atividade 

A ação Empresas Open Door terá como objetivo aproximar 
candidatos a emprego e entidades empregadoras, 
nomeadamente dos sectores económicos da região com 
grande potencial de empregabilidade, mas maior 
dificuldade na contratação de RH, através visitas às 
instalações das empresas e do contacto com profissionais. 
No Open Door as empresas divulgarão as oportunidades de 
inserção no mercado de trabalho e serão apresentadas as 
medidas de apoio ao emprego que facilitam estes 
processos. Articulará com o BizFeira e FSF para a atribuição 
do Prémio de Responsabilidade Social a entidades 
empregadoras locais. 

Atividade 
Ponto de Orientação Profissional e Gestão de Carreira - 
Autoemprego  

Descrição da Atividade 

O objetivo do Ponto de Orientação Profissional e Gestão de 
Carreira - Autoemprego consiste em favorecer os processos 
de integração profissional, social e pessoal, dos 
desempregados através do apoio ao enquadramento de 
projetos de autoemprego e de empreendedorismo nos 
diferentes programas e instrumentos de apoio, 
promovendo o encaminhamento dos interessados para o 
apoio técnico. Cumprirá estes objetivos através 
atendimento individual e assegurado por pessoal técnico 
especializado. Promoverá a dinamização de sessões 
temáticas (Informação à Medida) em domínios 
considerados relevantes no empreendedorismo e concurso 
de ideias / programa de aceleração de ideias de negócio 
com apresentação júri (Acelera-te!). Fará a ligação dos 
potenciais empreendedores com empreendedores já 
instalados, carácter regular e periódico, partindo da 
partilha de informação relevante para os empreendedores 
- Encontros em Rede. 

Atividade 
Oficina “Dar forma às ideias” - Prototipagem e apoio ao 
empreendedorismo no setor dos artigos de moda 
(calçado, marroquinaria) 

Descrição da Atividade 

Esta oficina tem como objetivos sensibilizar e desenvolver 
competências nas áreas do design, desenvolvimento 
técnico, manufatura e marketing e comercialização de 
calçado e artigos de moda procurando dar forma às ideias 
de potenciais empreendedores com formação/experiência 
nas áreas criativas/produtivas do calçado e marroquinaria; 
aumentar a empregabilidade, através da criação de auto-
emprego e posteriormente criação de postos de trabalho 
nas novas empresas; apoiar a incorporação de novas 
tecnologias nos públicos-alvo, nomeadamente CAD e 
prototipagem, utilização de redes sociais, entre outros, na 
criação e potenciação do empreendedorismo e auto-



 
 

14 
 

emprego; Desenvolvimento de competências transversais, 
nomeadamente comunicacionais, networking, resolução de 
problemas, etc. Esta atividade articula-se com a fábrica de 
ideias (Atividade 7) e potencia o sucesso da iniciativa, 
através da materialização das ideias no caso de serem 
relacionadas com o setor da moda. Esta atividade 
funcionará em modelo prático de oficina, segundo a 
metodologia “learning by doing” e combina coaching na 
manufatura dos produtos em oficina e workshops de 
sensibilização e/ou consolidação de temas, em que os 
destinatários são colocados em contacto com empresas e 
especialistas, aumentando a sua rede de contactos e 
consolidando aprendizagens. Em cada ação os coachs 
estarão disponíveis para apoiar os destinatários nesse 
período, combinando apoio prático e workshops. Sugestões 
de oficinas a desenvolver: Manufatura/prototipagem de 
calçado de criança – novos negócios de calçado alta gama 
diferenciador; Manufatura/prototipagem de acessórios de 
moda; Reciclagem de calçado, por acrescentar valor 
através da personalização; Oficina Design Sustentável. 

Atividade 
Emprego.Feir@ - Plataforma de Oferta e de Procura de 
Trabalho // Incubação 

Descrição da Atividade 

Esta Plataforma tem como objetivos fundamentais ser um 
instrumento que assegure a ligação entre a oferta e 
procura de emprego, numa estreita ligação entre as 
entidades empregadoras que necessitam de recursos 
humanos e os candidatos à procura de emprego, através 
do Gabinete de Desenvolvimento Económico da Câmara 
Municipal de Santa Maria da Feira e do projecto Bizfeira, 
assente numa lógica de responsabilidade social. Terá ainda 
uma componente para projetos de incubação digital.  

Atividade 
Feira//trainees - Desenvolvimento de Competências & 
Estágios 

Descrição da Atividade 

Desenvolvido em parceria com o BizFeira e com entidades 
de ensino locais, esta atividade visa dar oportunidade a 
jovens que concluíram sistema educativo de participarem 
em estágios de curta duração em entidades empregadoras 
locais com acompanhamento de um Mentor. O processo 
de preparação de candidatos será efetuado através de um 
Bootcamp intensivo (1 dia completo) que culminará num 
encontro entre os candidatos e as entidades associadas ao 
programa. Este Programa de aprendizagem e experiência – 
on-the-job, com a duração previsível de 3 meses, permitirá 
a job rotation (definindo o plano de rotação de acordo com 
a avaliação realizada a cada trainee) em várias áreas das 
entidades empregadoras associadas. Associado, 
desenvolver um programa de voluntariado com as 
Empresas (nomeadamente, colaboradores seniores que 
possam até já não estar no ativo), através do qual 
voluntários das áreas de Recursos Humanos e Comunicação 
darão apoio aos candidatos no seu processo de pesquisa 
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direcionada de oportunidades de trabalho, de preparação 
para entrevistas e de divulgação do seu perfil profissional 
utilizando LinkedIn e outras ferramentas. 

Atividade 
Oficina Ideias - Desenvolvimento de Competências e 
incubação de ideias 

Descrição da Atividade 

Esta oficina visa dar oportunidade a jovens que 
abandonaram ou concluíram sistema educativo e que 
apresentam maior vulnerabilidade no acesso ao mercado 
de trabalho (especialmente pessoas portadores de 
deficiência ou incapacidade e jovens NEET) de participarem 
em Oficinas de artes tradicionais (ex: restauro de móveis, 
olaria e cerâmica - forno comunitário). O programa inclui o 
acompanhamento de um formador, de um mentor e de 
Designers que desenvolvam produtos com valor 
acrescentado. As Oficinas visam dotar os participantes de 
competências que os possam preparar para uma maior 
facilidade na integração profissional e acompanhamento 
no processo de incubação de ideias de negócio. Esta ação 
integra componente de 
comunicação/monitorização/avaliação impacto e 
sensibilização para a promoção da igualdade de género / 
oportunidades e de responsabilidade social. 

Atividade 
Academia de kickboxing - Programa de Desenvolvimento 
de Competências pessoais e sociais 

Descrição da Atividade 

Em parceria com o Fórum Social de S. João de Ver, esta 
Academia visa dar oportunidade a jovens que 
abandonaram ou concluíram sistema educativo de 
participarem numa Oficina desportiva, e em torneios, 
enquanto estratégia de aquisição de experiências e valores 
através do desporto. O programa inclui o 
acompanhamento de um formador / mentor que promova 
a atividade física, contribua para a socialização dos 
praticantes e que promova a integração de jovens que não 
estão a trabalhar / estudar em dispositivos mais formais 
(educação / formação e mercado trabalho). Esta Academia 
visa dotar os participantes de competências pessoais e 
sociais que os possam preparar para uma maior facilidade 
na integração profissional através do desporto (com 
abertura para outras modalidades). 

Atividade Cursos de Verão – Summer courses 

Descrição da Atividade 

Pretendem captar jovens que terminaram ou abandonaram 
o sistema de educação/formação para o desenvolvimento 
de competências com as quais se identifiquem, através de 
ações de curta duração (1 mês/4 semanas, durante o mês 
de Junho/Julho em cada ano) implementadas segundo um 
modelo prático de “learning by doing” que os possa 
recuperar para a vida ativa, descobrindo as suas 
apetências, intercetando os seus interesses e vontades, na 
perspetiva de os posicionar no mercado de trabalho, em 
profissões que os motive e que correspondam às 
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necessidades/oportunidades do concelho. As ações 
incidem no design, desenvolvimento de produtos de moda, 
audiovisuais, entre outros, nomeadamente através da 
montagem de Kits. As ações realizar-se-ão imediatamente 
após o términus da escola, de forma a acelerar os 
resultados esperados. 

Atividade 
Fábrica de ideias - programa de aceleração de ideias para 
resolução dos problemas de integração profissional dos 
jovens 

Descrição da Atividade 

é um programa de aceleração de ideias para resolução dos 
problemas de integração profissional dos jovens. Centrado 
numa metodologia “acathon”, 72 horas de imersão focadas 
na criação de soluções inovadoras para a resolução de 
problemas relacionados com a integração profissional, 
reúne jovens que em contexto descontraído e com apoio 
de mentores pensam em soluções. Com base na dinâmica 
de orçamento participativo ou através da metodologia PIC - 
projeto de inovação comunitária, esta Bolsa de Ideias será 
sujeita a aprovação e a ideia vencedora implementada. 

Atividade Shoes (choose) Your Life 

Descrição da Atividade 

Foca-se em jovens frequentando o ensino secundário entre 
o 10ª-12º ano, com o intuito de sensibilizar para a escolha 
de uma profissão no setor do calçado ou afins, mostrando a 
indústria moderna, digital, como é agora, capaz de atrair os 
jovens com estas idades e como é a realidade da indústria 
4.0, plena de oportunidades de carreiras nas áreas STEAM 
(Ciências, Tecnologias, Engenharias, Artes, Matemáticas), e 
assim, desenvolver o gosto pelas profissões tradicionais, 
mas modernizadas no espírito da i4.0, com imersão nas 
seguintes tecnologias: Tecnologias digitais de desenho, 
desenvolvimento e prototipagem; Marketing Digital e 
social media Vendas Online, Cloud computing, Imersão nas 
tecnologias digitais; Imersão nas tecnologias de produção 
inteligente; Contacto com a tecnologia e criatividade do 
setor. Pretende-se sensibilizar os jovens para “escolherem 
o seu destino” desde cedo e não ser “escolhido” pelas 
circunstâncias… de maus resultados escolares, abandono 
escolar, ou frequência de cursos de reduzida 
empregabilidade em que são obrigados a aceitar emprego 
fora das suas competências, onde não são felizes. 
pretende-se trabalhar com as escolas, com os jovens e com 
os seus professores. O Shoes (choose) Your Life 
desenvolverá as seguintes atividades: Promover oficinas, 
fazer kits de Montagem de sapatos/marroquinaria para se 
utilizar no fab-lab e na escola, realizar um Road map para 
captar o interesse das escolas do concelho e captar 
empresas para patrocinar a iniciativa, nomeadamente 
através da montagem de alguns protótipos. 

Atividade 
Estufa de Ideias - Laboratório de aceleração de ideias para 
resolução dos problemas de integração profissional, a 
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partir dos Fóruns Sociais de Freguesia 

Descrição da Atividade 

É um espaço de reflexão e aceleração de ideias dirigido aos 
elementos dos Fóruns Sociais de Freguesias (instituições, 
entidades empregadoras locais e empresários) para 
pensarem a implementação de soluções inovadoras para a 
resolução de problemas relevantes e negligenciados, 
relacionados com a integração profissional dos públicos 
mais vulneráveis no concelho. Reúne participantes nos FSF, 
que em contexto não formal e com recurso a mentoria 
desenham soluções, assentes em modelos participativos e 
colaborativos. Pretende-se que cada FSF desenhe uma 
Ficha de Projeto Colaborativo e procure com parceiros 
locais para a sua implementação. Prevê, ainda, um 
Bootcamp para imersão total no desenho dos Projetos. 
Esta ação visa fertilizar e acompanhar outras ações 
(nomeadamente os Pontos de Orientação, as Oficinas e os 
diversos serviços). 

  

Espaço Trevo 

Atividade Gabinete de Intervenção na área da Violência Doméstica 

Descrição da Atividade 

O Espaço Trevo é um Gabinete de Intervenção na área da 
Violência Doméstica que tem vindo a desenvolver a sua 
intervenção no concelho de Santa Maria da Feira desde 
2006. A sua intervenção está assente nas linhas 
orientadoras da Estratégia Nacional para a Igualdade e a 
Não Discriminação - Portugal + Igual (ENIND 2018-2030). A 
sua intervenção remete para a viabilização de apoio 
informacional, psicossocial, psicológico, aconselhamento 
jurídico e encaminhamento social a vítimas de violência 
doméstica; Organização de campanhas de sensibilização, 
de prevenção e ações formativas para a comunidade em 
geral e públicos-alvo estratégicos; Dinamização do GAIV -
Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima 
(assessoria técnica) em parceria com o DIAP de Aveiro - 
Secções de Santa Maria da Feira. Intervém numa lógica de 
parceria para a promoção de uma intervenção baseada em 
estratégias integradas, privilegiando o trabalho em rede, na 
perspetiva de se tornar uma resposta concelhia 
consolidada e integrada. Atualmente, foi submetida uma 
candidatura vista em difundir as condições necessárias a 
uma maior e eficaz proteção das vítimas de violência 
doméstica e de género, nos concelhos do norte do distrito 
de Aveiro, passando o Espaço Trevo a integrar a Estratégia 
Nacional de Territorialização da Rede Nacional de Apoio às 
Vítimas de Violência Doméstica em parcerias com os 6 
Municípios de Entre Douro e Vouga. De acordo com o 
Decreto Regulamentar de estruturas de atendimento e 
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apoio às vítimas, pretende-se também salvaguardar a 
resposta direta de intervenção com agressores através de 
uma articulação estreita entre a Direção Geral de 
Reinserção Social e Serviços Prisionais – Equipa de 
Reinserção de Entre Douro e Vouga. – e o Município. Metas 
para 2020: 70 vítimas de violência doméstica 
acompanhadas; 40 agressores acompanhados; 350 
atendimentos a vítimas de violência doméstica; 200 
atendimentos a agressores; 70 atendimentos 
aconselhamento jurídico; 75 vítimas de violência doméstica 
acompanhadas na extensão do Gabinete de apoio a 
situações de violência doméstica no Ministério Público; 2 
ações de formação no âmbito da violência doméstica; 1 
campanha de prevenção de violência doméstica. 

  

Projeto Chão Fértil 
 

Conjunto de iniciativas e atividades desenvolvidas na sede da Casa dos Choupos, com o 
objetivo de envolver a comunidade num espaço de aprendizagem, partilhas, convívios e lazer 

em prol do desenvolvimento sócio-cultural e da melhoria da qualidade de vida das pessoas 
residente em Santa Maria da Feira 

 

Atividade Hortas Comunitárias 

Descrição da Atividade 

Dirigidas a cidadãos residentes no concelho, que não têm 
espaços de cultivo disponíveis em suas casas. É 
disponibilizado a cada utilizador aderente um talhão para a 
prática de uma horticultura sustentável e acesso a água 
para rega. Os utilizadores celebram com a Casa dos 
Choupos um acordo de utilização anual (podendo este ser 
renovável) que é regido de acordo com o regulamento 
disponibilizado. É proporcionada a todos os utilizadores 
formação em agricultura biológica e, permanentemente, 
têm à sua disposição apoio técnico para práticas agrícolas. 

Objetivos 
Promover a criação e dinamização de um espaço de 
agricultura urbana e comunitária disponível para a 
comunidade. 

Indicadores / Metas 

Pretende-se criar e dinamizar um espaço que possa ser um 
recurso para indivíduos em termos de aprendizagem e 
prática ao nível da agricultura biológica, com a dinamização 
de 30 talhões e 2 ciclos de formação. 

Destinatários Comunidade em geral 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; Junta de 
Freguesia de Santa Maria da Feira; Rede Social Concelhia; 
Empresas locais 

Atividade Hortas Pedagógicas 
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Descrição da Atividade 

Numa estreita parceria com o pelouro da Educação da 
CMSMF, no projeto Chão Fértil há um espaço de 
exploração pedagógico dirigido às crianças de oito jardins-
de-infância do concelho, materializado através de 
formação em práticas hortícolas às monitoras inscritas no 
projeto e da visita das crianças nos períodos de férias 
escolares às hortas, onde lhes é proporcionada a 
experiência de participar em processos de plantação, 
recolha de produtos hortícolas da terra e outras atividades, 
como workshops de alimentação saudável; de banda 
desenhada, de yoga, entre outras.   

Objetivos 
Promover atividades que estimulem a consciência 
ambiental e o espírito comunitário. 

Indicadores / Metas 4 workshops (crianças) 

Destinatários Monitoras e crianças dos Jardins-de-Infância concelhios 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; Junta de 
Freguesia de Santa Maria da Feira; Rede Social Concelhia; 
Empresas locais 

Atividade Hortas ao Domicílio 

Descrição da Atividade 

Formações e workshops dirigidos a cidadãos que tenham 
em suas casas um jardim, um quintal ou uma varanda, 
fomentando competências que lhes permitam potenciarem 
as mais-valias que a agricultura biológica transmite, 
promovendo uma alimentação mais saudável. 

Objetivos 
Promover uma alimentação saudável e agricultura 
sustentável local. 

Indicadores / Metas 
2 workshops  (hortas nas varandas e compostagem 
caseira). 

Destinatários Comunidade em geral 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; Junta de 
Freguesia de Santa Maria da Feira; Rede Social Concelhia; 
Empresas locais 

Atividade Atividades Sócio- Culturais 

Descrição da Atividade 

Dirigidas à comunidade em geral, pretende-se promover 
um conjunto de atividades que promovam competências 
sócio-culturais, que fomentem o sentimento de partilha, de 
identidade e cidadania ativa através do desafio à 
participação. 

Objetivos Desafiar a comunidade à participação. 

Indicadores / Metas 
Abranger 150 participantes em atividades diversas: 
oficinas, workshops, programas dirigidos a públicos 
específicos, entre outras. 

Destinatários Comunidade em geral 
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Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; Junta de 
Freguesia de Santa Maria da Feira; Rede Social Concelhia; 
Empresas locais 

 
 

 

Atividade Parceria no Projeto MIDAS – Mudança para a Inclusão e 
Desenvolvimento Artístico e Social 

Descrição da Atividade Colaboração no Projeto MIDAS que recorrendo a 
metodologias participativas e através de ferramentas 
artísticas e de inclusão pela arte, focará a sua intervenção 
em 4 freguesias do Município: Fiães, Lourosa, Canedo e 
Sanguedo em articulação com a área imaterial do plano 
estratégico de desenvolvimento urbano de S.M. Feira 

Objetivos Participar na ação Objetos com Histórias do Eixo 1 – 
Inclusão pela Arte e nas Ações Oficina de Cestaria e Oficina 
de Liteiros do Eixo 2 - Empregabilidade 
 

Indicadores / Metas Realização de Registos biográficos para a elaboração de 2 
livros de Histórias de vida de pessoas das comunidades 
através de objetos identitários. 
Colaboração nas Oficinas de Cestaria e de Liteiros 

Destinatários Públicos  em situação de vulnerabilidade das freguesias de 
intervenção  

Parceiros Entidade coordenadora do projeto: Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira. Parceiros: CASTIIS e Casa dos 
Choupos 

 

Apoio e Intervenção Social 

 

Atividade Mercado da Solidariedade 

Descrição da Atividade 

Recolha e armazenamento de géneros alimentares e outros 
bens provenientes de parcerias com entidades de 
comercialização, assim como de campanhas de recolha de 
alimentos para posterior distribuição a famílias 
carenciadas. 

Objetivos 
Apoio alimentar a pessoas sinalizadas pelas instituições de 
proximidade, residentes no Concelho, através da 
distribuição de cabazes alimentares gratuitos.  

Indicadores / Metas 

Nº de cabazes: 500  
Nº de famílias apoiadas: 300 
Nº de Voluntários envolvidos: 50 
Nº Campanhas de Recolha Alimentar: 2 

Destinatários Famílias/ Grupos vulneráveis da população concelhia. 

Parceiros 
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo Sanguedo; 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; 
IPSS’s; 
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Entidades/ empresas de comercialização; 
Banco Local de Voluntariado (CMSMF) 

 

Atividade Programa Sorrisos 

Descrição da Atividade 

Assistência de emergência a grupos vulneráveis da 
população, através da intervenção de dentistas voluntários 
junto de crianças, jovens e adultos no tratamento dentário 
e na promoção de hábitos de higiene oral e de alimentação 
mais saudáveis 

Objetivos 
Apoio emergente a crianças, jovens e adultos do Concelho 
de Santa Maria da Feira, no âmbito da saúde dentária 
 

Indicadores / Metas 
Número de consultas: 25; Número de pessoas apoiadas: 
15; 4 Médicos dentistas envolvidos no Programa 

Destinatários Famílias / grupos vulneráveis da população 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; Rede Social 
concelhia; Médicos dentistas do concelho, entidades / 
empresas de comercialização 

 

Atividade Serviço Âncora 

Descrição da Atividade 
Intervenção nas situações de crise e emergência social, 
através de apoio pecuniário e/ou psicológico e empréstimo 
de material técnico. 

Objetivos 
Assistência a grupos vulneráveis da população, 
desfavorecidos e carenciados financeira e economicamente 

Indicadores / Metas Número de famílias a apoiar: 15 

Destinatários Famílias / grupos vulneráveis da população 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; entidades / 
empresas de comercialização 

  

Atividade POAPMC – Programa de Apoio Alimentar às Pessoas Mais 
Carenciadas (Entidade Mediadora) 

Descrição da Atividade Distribuição mensal de géneros alimentares a agregados 
familiares identificados pelas instituições que promovem 
serviços de ação, atendimento e acompanhamento social 

Objetivos Enquanto Entidade Mediadora, a Casa dos Choupos está 
responsável pela distribuição de géneros alimentares nas 
seguintes freguesias: Fornos, Sanfins, Mosteirô, Souto, 
Escapães e Arrifana. 

Indicadores / Metas 90 Indivíduos / mês (mínimo) 

Destinatários Pessoas mais carenciadas do território 
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Parceiros Entidade Coordenadora: Centro Social Padre José Coelho – 
Fiães; Várias Entidades Mediadoras:  

 

Inclusão pela Arte – Parceria no Projeto CULTURA PARA TODOS 

 

Atividade Grupo de Percussão “Rufus & Circus” 

Descrição da Atividade 

Facilitar o desenvolvimento de competências pessoais, 
sociais e artísticas através de um grupo de percussão 
comunitário. Pretende-se desenvolver um repertório para 
ensemble de percussão, consistindo na exploração de 
adaptações de obras de diferentes estilos musicais, que vão 
desde os ritmos africanos (Burundi), aos japoneses (Kodo), 
da América do Sul (Equador) ou mesmo por obras 
contemporâneas escritas para percussão (Fernando Lapa; 
Quiné Teles). Através da aprendizagem da música e da 
preparação de concertos, deseja-se criar um espaço de 
partilha e entendimento que reúna e aproxime indivíduos 
de todas as idades e diversos contextos sociais. 

Indicadores / Metas 

Preparação de 2 concertos em parceria com o grupo de 
circo orientado pelo Salto. Cada concerto será apresentado 
3 vezes em locais diferentes. No total realizará 6 
apresentações públicas. Desenvolvimento de um 
documentário, com making off dos ensaios e dos concertos 
efetuados.  

Destinatários 
Crianças e jovens em risco e outras pessoas com interesse 
na atividade. 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, IPSS concelhias, 
Agrupamentos de Escolas concelhios, CPCJ, CAFAP. 

 

Atividade Poesia no Corpo. Corpo na Poesia 

Descrição da Atividade 

Potenciar a participação da comunidade e fomentar o 
desenvolvimento de competências sociais, psicológicas e 
culturais dos participantes através da arte, com recurso ao 
movimento, à expressão corporal e à dança. 

Indicadores / Metas 
Preparação de 2 performances, em que cada uma será 
apresentada 3 vezes em locais diferentes. No total serão 
executadas 6 apresentações públicas 

Destinatários Comunidade / População em geral. 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Obra do Frei 
Gil, Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira, 
IPSS concelhias e Agrupamentos de Escolas concelhios 
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Atividade Grupo de Teatro Terapêutico 

Descrição da Atividade 

Desenvolvimento de uma atividade de teatro específica na 
abordagem à doença mental, que promova nos atores e 
demais participantes, a disciplina e regras do teatro, assim 
como, simultaneamente, benefícios terapêuticos 
(autoconhecimento, a socialização, combate ao estigma 
internalizado). Os elencos podem ser constituídos por 
atores com a experiência da doença mental e, quando 
necessário e adequado, por outros sem tal experiência, que 
podem ser profissionais de teatro, técnicos de saúde, 
estudantes ou voluntários de áreas diversas. Pretende-se 
que cada peça de teatro seja trabalhada com criatividade e 
profissionalismo sem nunca descurar o lado terapêutico. 

Indicadores / Metas 

Criação de 2 peças de Teatro a cada 9 meses com 3 
apresentações públicas cada nos seguintes auditórios 
(Biblioteca de Santa Maria da Feira, Centro Cultural de 
Milheiros de Poiares e Tuna Musical de Mozelos).  
Cruzamento disciplinar entre o Teatro Terapêutico e a 
Orquestra Sénior. 

Destinatários 
Adultos com doença mental moderada a grave estabilizada, 
referenciados pela rede social concelhia. 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, CHEVD, ACES 
Feira Arouca, Liga dos Amigos do Hospital e Casa Ozanam. 

  

Atividade Oficina de Ideias 

Descrição da Atividade 

Criar condições para a integração de jovens adultos com 
doença mental estabilizada da comunidade local, através 
da criação de uma oficina de trabalho na área da 
cenografia e dos figurinos. 

Indicadores / Metas 

Criação de 2 cenografias e de 2 guarda-roupas (figurinos) 
para os espetáculos de Teatro Terapêutico a cada 9 meses 
com 3 apresentações públicas. Cruzamento disciplinar 
entre o Teatro Terapêutico e a Orquestra Sénior. 

Destinatários 
Adultos com doença mental moderada a grave estabilizada, 
referenciados pela rede social concelhia. 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, CHEVD, ACES 
Feira Arouca, Liga dos Amigos do Hospital e Casa Ozanam. 

 
 

Inclusão pela Arte 

 

Atividade Feirinha Pela Noitinha 

Descrição da Atividade 
Pretende dar a conhecer iniciativas criativas e 
empreendedoras, promovendo um espaço de divulgação e 
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venda de produtos nas seguintes áreas: artes plásticas, 
artes visuais, artesanato urbano, design, edição, ilustração, 
joalharia, música, acessórios de moda, produtos gourmet, e 
artigos vintage e em 2º mão 

Objetivos 

Promover um espaço de divulgação de iniciativas criativas e 
empreendedoras, em diferentes áreas, desde o artesanato 
urbano, aos acessórios de moda, às artes plásticas, aos 
produtos gourmet, aos artigos vintage e em 2ª mão 

Indicadores / Metas Realização de 2 Edições da iniciativa 

Destinatários Comunidade em geral 

Parceiros Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (Bazar Social) 

  

Atividade Linhas com Rosto 

Descrição da Atividade Restauro de peças de mobiliário usadas, feito por pessoas 
portadoras de deficiência e com recurso a incorporação de 
materiais excedentes do calçado e da cortiça E a 
intervenção  voluntária de designers com vista à 
transformação em peças atuais e contemporâneas 

Objetivos Promover a integração profissional de pessoas portadoras 
de deficiência  intelectual ligeira através do 
desenvolvimento de uma oficina de restauro de moveis 
antigos, dando-lhe uma outra roupagem e contando uma 
história que acrescente valor e torne o produto mais 
comercial e atrativo no mercado. 

Indicadores / Metas 20 peças de mobiliário recolhidas; 10 peças restauradas; 1 
catalogo  de peças de mobiliário restauradas; Vídeo de 
divulgação do processo de restauro e resultado final 

Destinatários Adultos portadores de deficiência intelectual ligeira 

Parceiros Câmara Municipal de Santa Maria da Feira ; Cercifeira; 
Designers locais; Empresas especializadas de calçado e 
cortiça 

 

Serviços (em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira) 

 

Atividade Conservação e Manutenção do Parque Habitacional 

Descrição da Atividade 
Serviço de reparações, manutenção e apoio técnico às 
habitações dos empreendimentos de habitação social; 
alargamento do serviço à comunidade em geral 

Objetivos 
Incremento da qualidade de vida e condições de 
habitabilidade dos munícipes em geral 
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Indicadores / Metas 200 Intervenções 

Destinatários 
Moradores dos empreendimentos de habitação social, 
comunidade em geral 

Parceiros Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, IPSS concelhias 

 

Atividade Serviços de apoio à melhoria da qualidade de vida dos 
idosos 

Descrição da Atividade Permitir aos séniores um acompanhamento mais ativo, 
combatendo o isolamento e promovendo atividades 
socioeducativas e lúdicas, através do estímulo para a 
participação no Programa Emili@. 

Objetivos Promover um envelhecimento ativo. 

Indicadores / Metas Apoio à dinamização de 30 pontos educativos na área das 
novas tenologias de informação e comunicação, com a 
participação de 300 séniores. 

Destinatários Séniores  

Parceiros Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, IPSS concelhias 

 

Atividade Apoio técnico à área da deficiência  

Descrição da Atividade 
Desenvolvimento de ações que visem a promoção da 
inclusão das Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), em 
particular as pessoas com deficiência. 

Objetivos 

Continuar a cooperar com a PMCD na promoção dos direitos 
e garantias dos Cidadãos com deficiência ou incapacidade e 
contribuir para a implementação de condições de conforto, 
segurança e acessibilidades a todos os cidadãos do 
município. 

Indicadores / Metas 

Acompanhamento nas ações: comunicação/ info 
acesssibilidade, sensibilização/orientação/formação; 
Elaboração de recomendações, aconselhamento e apoio 
técnico visando a eliminação de barreiras urbanísticas e 
arquitetónicas; Mobilidade no espaço público; Desporto 
Plural 

Destinatários 
Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), em particular as 
pessoas com deficiência; IPSS; Juntas de Freguesia; 
Comunidade em Geral 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (Provedoria de 
apoio cidadãos portadores de deficiência); Juntas de 
Freguesia; Agrupamentos de Escolas Concelhios, IPSS. 
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Atividade 
Consultoria e Apoio Técnico ao Plano Municipal de 
Igualdade de Género e ao Banco de Voluntariado 

Descrição da Atividade 
Apoio técnico à implementação das atividades do Plano 
Municipal para a Igualdade de Género e do Banco de 
Voluntariado 

Objetivos 

Disseminação de boas práticas em matéria de igualdade, 
cidadania e não-discriminação nas áreas respeitantes à 
promoção da conciliação entre a vida pessoal, familiar e 
profissional e promoção do voluntariado. 

Indicadores / Metas 

Dinamização de um grupo de teatro do Município, para a 
igualdade entre homens e mulheres e conciliação trabalho-
família, usando esta ferramenta como forma de promover 
práticas, hábitos e respostas essenciais à conciliação 
trabalho-família e responsabilidade social interna; Formação 
em Linguagem Inclusiva de Género e Comportamento 
Inclusivo de Género na Comunicação aos colaboradores da 
área de Comunicação, Marketing e Relações Públicas do 
Município, empresa municipal e entidades de comunicação, 
marketing e relações públicas; Realização de 3 edições do 
Espaço Filhos; Dinamização de 3 atividades dirigidas à 
comunidade, a propósito das seguintes datas: Dia 
Internacional da Mulher; Dia Internacional da Família; Dia 
Nacional da Igualdade Familiar. 

Destinatários 
Comunidade em geral; Organizações do 3.º Setor; Setor 
Público 

Parceiros Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

 

Atividade 
Apoio a Candidaturas a fundos comunitários, nacionais e 
europeus 

Descrição da Atividade 
Pesquisa e execução de candidaturas, através da realização 
da matriz de focal points. 

Objetivos 

Realização de candidaturas  a programas e prémios com o 
objetivo de financiamento das atividades da entidade e 
sustentabilidade da mesma. Apoio eventual a organizações 
da rede social. 

Indicadores / Metas 10 candidaturas 

Destinatários Comunidade em geral 

Parceiros 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e Rede social 
concelhia. 

 

Atividade 
Atividades em articulação com os 21 Fóruns Sociais de 
Freguesia 

Descrição da Atividade 
Potenciar o trabalho desenvolvido pelos 21 Fóruns Sociais de 
Freguesia do concelho de Santa Maria da Feira, através de 
parcerias e atividades complementares. 
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Objetivos 

Colaborar com os FSF na implementação de ações inscritas 
no seu plano de ação com o objetivo de promover a coesão 
social e territorial, nomeadamente junto de grupos 
vulneráveis através de atividades que promovam 
empregabilidade e o empreendedorismo ( 5 Pontos de 
Emprego e Formação concelhios,  loja Colaborativa), 
intervenção familiar e parental, capacitação da comunidade 
e das instituições e  apoio na dinamização de redes de 
voluntariado na comunidade.  
  

Indicadores / Metas 

Desenvolvimento de 5 atividades em articulação com os 
Pontos Emprego/ Formação e os FSF; dinamização da Loja 
Colaborativa, com o envolvimento de 8 empreendedores. 
 

Destinatários 
Fóruns Sociais de Freguesia; Séniores; Jovens; Crianças e 
Jovens; Pais e Encarregados de Educação; Comunidade em 
geral 

Parceiros 
Fóruns Sociais de Freguesia; Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira; Empresas. 

 

Atividade Loja Mais Próximo de Si 

Descrição da Atividade Mais Próximo de Si é um ponto de informação, orientação e 
acompanhamento que reúne, no mesmo espaço, vários 
serviços (Espaço Migrações, ALPE - Agência Local em Prol do 
Emprego, Bolsa Local de Voluntariado e Loja Colaborativa).  

Destinatários Comunidade em geral 

Parceiros Fóruns Sociais de Freguesia; Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira; Empresas, IPSS. 

 
 

 

 
Outros Serviços 

 

 

Atividade Formação  

Descrição da Atividade Formação Modular Certificada para DLDS 

Objetivos No âmbito da Certificação da DGERT e da aprovação de 
candidatura ao POISE – Tipologia 3.03, será desenvolvida 
formação modular nas áreas Produção Agrícola e Animal. 

Indicadores / Metas Nº UFCDs: 4; Nº  horas de formação : 100; Nºformandos: 80; 
Nr Certificações: 80 

Destinatários Desempregados inscritos no Centro de Emprego há mais de 
um ano ( DLD´s) e há menos de um ano ( NDLD´s) 
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Parceiros Centros Qualifica CINCORK e CEPROF  

  

Atividade Projeto Feedback – Espaço do Empreendedor  

Descrição da Atividade Apoio integrado a potenciais empreendedores, que se traduz 
num conjunto de serviços personalizados imprescindíveis à 
criação de um negócio. 

Objetivos - Consultoria de Empreendedorismo; 
- Elaboração de candidaturas a apoios financeiros; 
- Identificação de programas de incentivo ao investimento e 
empreendedorismo;  
- Formações, workshops e sessões de informação temáticas; 
- Integração em rede de empreendedores locais. 
- EPAT (Entidade Prestadora de Apoio Técnico a pessoas 
desempregadas na área do empreendedorismo). 

Indicadores / Metas 50 pessoas atendidas; 60 atendimentos realizados; 5 
projetos apoiados. 

Destinatários Pessoas desempregadas ou não - residentes fora do 
concelho de Santa Maria da Feira -  com uma ideia de 
negócio que necessitem de apoio multidisciplinar para a sua 
concretização. 

Parceiros IEFP; Municípios e/ou outras entidades dos concelhos 
limítrofes, nomeadamente S. João da Madeira, Vale de 
Cambra e Oliveira de Azeméis; Empresas. 

  

Atividade O Usado Tem Mais Estilo 

Descrição da Atividade 
Desenvolvimento de uma marca que associe a ecologia e a 
poupança, numa lógica de reutilização de materiais (roupa e 
acessórios). 

Objetivos 

O objetivo desta atividade é a criação de uma marca e a 
venda de produtos em 2ª mão em feiras e outros eventos 
concelhios e extra - concelhios, contribuindo para projetos 
sociais. 

Indicadores / Metas Participação em 2 eventos; Apoio a 3 projetos sociais. 

Destinatários Comunidade em geral  

Parceiros Empresas; Cooperantes; Outros. 

 


