
 
 
 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO | PROJETOS INOVADORES DE INCLUSÃO SOCIAL DE ÂMBITO TERRITORIAL 

 
CÓDIGO DO PROJETO | NORTE-07-4234-FSE-000018 
 
OBJETIVO PRINCIPAL | | PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E COMBATER A POBREZA 

REGIÃO DA INTERVENÇÃO | NUT III MINHO-LIMA 
 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA | MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA 
 
DATA DE APROVAÇÃO | 23-09-2020 
 
DATA DE INÍCIO | 08-10-2020 
 
DATA DE CONCLUSÃO | 30-06-2023 
 
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 117.589,04 EUR 
 
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA | FSE – 99.950,68 EUR 
 
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL | 17.638,36 EUR 
 
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS | Tendo presente o enquadramentos nos planos e orientações 
estratégicas mais abrangentes, mas concentrando-se nas problemáticas existentes no território, o Município procurou, 
na definição dos objetivos gerais do projeto, bem como, priorizar objetivos e tentar encontrar soluções de forma 
integrada, inovadora, pragmática e exequível, no sentido do seu efetivo contributo para o alcance de resultados, para 
aquelas que serão na nossa opinião e no momento atual, as áreas que carecem de maior necessidade de intervenção 
conforme referido no diagnóstico realizado. 
Falamos em concreto da necessidade de intervenção em áreas que, por serem transversais, estruturantes e basilares 
para a construção de uma sociedade inclusiva, se mostram prioritárias, tais como a família, a parentalidade e a 
cidadania, bem como, na intervenção focada em problemáticas como o alcoolismo e a violência doméstica e nas 
situações de vulnerabilidade, discriminação e exclusão social das comunidades desfavorecidas. 
A sociedade inclusiva tem como objetivo principal oferecer oportunidades iguais para que cada pessoa seja autónoma 
e autodeterminada. Essa é a motivação principal deste projeto, através do alcance dos seguintes objetivos: 
 

• Objetivo 1 - Promoção da parentalidade consciente, da prevenção e combate à violência doméstica, da 
cidadania e da não discriminação; 

• Objetivo 2 - Promover o emprego e a integração socioprofissional junto das comunidades desfavorecidas; 
• Objetivo 3 - Promover a qualidade de vida e a autoestima das comunidades desfavorecidas. 

 
Este projeto é desenvolvido em parceria com Associação Cais do Lethes (Associação de direito privado sem fins 
lucrativos - IPSS) e a Associação Arcavoadora (Associação de direito privado sem fins lucrativos). 

 
 


