
 
 

 

Ficha de Projecto 

Tipologia “Contractos Locais de Desenvolvimento Social” 

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

N.º da Candidatura: POISE – 03-4232-FSE-000296 

Nome do Projeto: 4IN – INformar, INtegrar, INcluir e INovar 

Comparticipação: 456 699,85 € 

Duração: 01/10/2019 a 30/09/2022 

 

Identificação do Aviso de Abertura e Objetivo do Aviso 

AVISO Nº POISE-32-2019-09 

Objetivo Temático: - Promover a inclusão social e combater a pobreza e discriminação 

Objetivo Específico: – Reforçar a coesão social, aumentando o número de pessoas e territórios 
vulneráveis abrangidos 

 

Identificação do Projeto  

Com o 4IN – INformar, INtegrar, INcluir e INovar pretendemos promover a inclusão social de 
dois dos grupos populacionais que se revelam ser de extrema fragilidade: os desempregados e 
as crianças e jovens. Uma vez que se pretende que seja uma intervenção de proximidade e 
realizada em parceria, na elaboração do Plano de Ação, realizamos reuniões com as entidades 
que já atuam no concelho e com quem pretendemos trabalhar em estreita ligação através de 
atividades devidamente concertadas. Não duplicaremos trabalho, não substituiremos serviços, 
mas certamente que iremos complementar o trabalho uns dos outros. Falamos do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, do Gabinete de Emprego da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, com os dois Centros Qualifica existentes no Concelho, com a equipa da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, com o Invest cujo trabalho se centra na área da inovação e do 
empreendedorismo. Todos partilharam as suas preocupações e propostas de ações para o 
nosso projeto, contributos estes que se manifestaram de extrema importância, tendo em 
conta a experiência e conhecimento nos diferentes setores. 

Queremos atingir pelo menos 90% dos destinatários propostos (6588) mas temos consciência 
que é uma meta ainda que ambiciosa, atingível.  

O 4IN - INformar, INtegrar, INcluir e INovar pensou num plano de ação com 22 atividades e 
para esta meta iremos igualmente concretizar pelo menos 90% das mesmas. 

 



 
 

 

EIXO 1 – Emprego, formação e qualificação 

Atividade 1 - LogIN: Sessões de Técnicas de Procura de emprego e de Competências Pessoais – 
Custo: 18 183,08 € - Resultados esperados: 300 destinatários 

Atividade 2 - Gabinete INtegrar: Atendimento e acompanhamento individualizado no âmbito 
das Técnicas de Procura de Emprego, elaboração de CV, treino de entrevistas – Custo: 17 
743,08 € - Resultados esperados: 500 destinatários 

Atividade 3 - LogIN: Canal INterliga: Site e Redes Sociais com divulgação semanal de ofertas de 
emprego e formação profissional e outra informação relevante – Custo: 17 743,08 € - 
Resultados esperados: 3000 destinatários 

Atividade 4 - INiciativa: Sessão de Sensibilização da importância das experiências em contexto 
laboral para os elementos das comunidades ciganas e entidades empregadoras – Custo: 17 
952,08 € - Resultados esperados: 30 destinatários 

Atividade 5 - (IN)prego: Mercado de emprego (speed recruitment): encontro entre empresas e 
candidatos a empregos mediante entrevistas de 5 minutos– Custo: 18 323,08 € - Resultados 
esperados: 100 destinatários - Resultados esperados: 100 destinatários 

Atividade 6 – INformação Mais: Sessões informativas sobre medidas públicas de apoio à 
contratação que dotem os participantes de informação importante para potenciar a sua 
própria integração profissional – Custo: 17 743,08 € - Resultados esperados: 300 Destinatários 

Atividade 7 - Espaço INventa: Atendimento personalizado aos potenciais empreendedores e 
encaminhamento para o Invest Santo Tirso, IEFP e outras entidades – Custo: 39 708,08 € - 
Resultados esperados: 15 Destinatários 

Atividade 8 - INforma-te: Sessões sobre formação profissional dinamizada pelas entidades 
públicas e privadas com atuação no concelho – Custo: 18 131,08 € - Resultados esperados: 300 
Destinatários 

Atividade 9 - INtercâmbio+: Criação de intercâmbio de destinatários entre as empresas e o 
CDLS ofertas de emprego e formação profissional – Custo: 17 993,08 € - Resultados esperados: 
8 Empresas 

Atividade 10 - IgualIN: Sessões de sensibilização para empresários sobre a Igualdade de 
Género – Custo: 17 991,08 € - Resultados esperados: 60 Participantes 

Atividade 11 - INsere +: Sessões de informação a empresas, instituições e outras entidades 
sobre apoios à contratação, critérios de elegibilidade, população e condições de acesso, 
nomeadamente para a integração de pessoas com deficiência e/ou incapacidade – Custo: 18 
032,08 € - Resultados esperados: 30 Empresas 

 

 



 
 

 

Atividade 12 - E agora? Sessões sobre diversidade profissional para 
alunos do 9º e 12º ano. – Custo: 18 503,08 € - Resultados esperados: 300 destinatários 

Atividade 13 - O futuro é agora! Visitas a diferentes empresas de forma a dar a conhecer a 
diversidade de profissões em contexto natural – Custo: 19 973,08 € - Resultados esperados: 
200 Destinatários 

Atividade 14 - Sessões IN: Sessões sobre procura ativa de emprego para jovens que pretendam 
ingressar o mercado de trabalho, sensibilizando para a precariedade e para o Tráfico Humano 
– Custo: 21 418,58 € - Resultados esperados: 300 Destinatários 

Atividade 15 - Gabinete IN: Atendimento e acompanhamento de jovens sinalizados pela CPCJ 
ou equipa EMAT com ausência de perspetivas de integração profissional ou de formação 
profissional – Custo: 17 743,08 € - Resultados esperados: 35 Destinatários 

Atividade 16 - Põe-te IN - Jornadas teórico-práticas de incentivo ao empreendedorismo 
juvenil, criando projetos de resposta às necessidades do concelho – Custo: 23 292,61 € - 
Resultados esperados: 300 Destinatários 

EIXO 2 - Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil 

Atividade 17 - IN Família: Dinamização de atividades lúdico-educativas alusivas à 
parentalidade, numa lógica de prevenção de comportamentos de risco, promovendo a 
participação da comunidade – Custo: 29 801,41 € - Resultados esperados: 310 Destinatários 

Atividade 18 - IN ao saber - Boas Práticas: Dinamização de atividades que promovam a 
capacitação dos destinatários, para a implementação de boas práticas relacionais numa lógica 
holística ao nível familiar, escolar e social – Custo: 19 951,87 € - Resultados esperados: 110 
Destinatários 

Atividade 19 - ConstruINdo Caminho: Dinamização de atividades educativas sobre os Direitos 
Humanos e os Direitos Universais da criança, através da reflexão promovendo uma consciência 
crítica e cívica – Custo: 18 851,41 € - Resultados esperados: 80 Destinatários 

Atividade 20 - MobIN - Dinamização de ações de sensibilização e informação para a promoção 
de uma cidadania ativa – Custo: 22 927,41 € - Resultados esperados: 160 Destinatários 

Atividade 21 - ATIVE-IN - Conjunto de atividades de ocupação de tempos livres para que as 
crianças e jovens desfrutem de novas experiências saudáveis e ativas, que contemplem a 
diversão e aprendizagem em meio natural de vida – Custo: 25 911,41 € - Resultados 
esperados: 140 Destinatários 

Atividade 22 - Mediação IN - Recrutar, formar e orientar jovens que sejam considerados uma 
mais-valia para tutoria de outros jovens com comportamentos menos ajustados – Custo: 18 
783,09 € - Resultados esperados: 10 Destinatários 


