
 

 

Designação do Projeto | MAIA Inclui 

Código do Projeto | NORTE-07-4234-FSE-000017 

Objetivo Principal | Promover a integração social, combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação, através 

de processos de inclusão ativa participativos, que fomentam a igualdade de acesso a oportunidades e favorecem 

a empregabilidade.  

Região de Intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | Câmara Municipal da Maia 

 

Data de Aprovação | 24-08-2020 

Data de Início | 04-01-2021 

Data de conclusão | 03-01-2023 

Investimento Total | 879.847,67 

Investimento Total Elegível | 879.847,67 

Apoio Financeiro da União Europeia | 747.870,52 

Objetivos, atividades e resultados esperados |  

As atividades a levar a cabo desenvolvem-se a partir da proximidade com comunidades desfavorecidas do 

Concelho. A promoção de processos de inclusão ativa visa atingir resultados ao nível do desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais, escolares e profissionais. Através destas competências, os indivíduos estarão 

menos expostos a situações de vulnerabilidade e mais capazes de combater a eventual exclusão social. Elevar 

competências, favorecer a integração profissional e melhorar competências escolares e de formação 

contribuirão para fomentar a igualdade de posição face às oportunidades, diminuindo, assim, os fatores de risco 

que impedem processos dinâmicos de inclusão social e económica. Ao longo de 24 meses, as Atividades 

abarcam vários contextos da vida das pessoas destinatárias; desde a melhoria das competências familiares e 

parentais (atividade 1), a integração na comunidade maioritária da minoria étnica mais presente no Concelho, os 

ciganos residentes em Águas Santas, Vila Nova da Telha, Moreira e Vermoim (atividades 2, 3, 4,5), em que serão 

abordadas a questão intercultural, a saúde, a parentalidade, a inserção na escola e as aptidões de 

empregabilidade, entre outras), a promoção da interculturalidade alargada a toda a comunidade maiata ao logo 

do ano (atividade 8); a promoção do desenvolvimento pessoal e proteção dos direitos individuais e coletivos de 

crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade através de competências artísticas, culturais e 

desportivas e acompanhamento do seu percurso escolar e formativo (atividade 7); o desemprego de longa 

duração de pessoas em particular situação de vulnerabilidade e isolamento familiar e social (atividade 6), com 

fomento das suas competências pessoais, sociais e profissionais; a reconversão profissionalizante através da 

aquisição de competências técnicas e práticas de marcenaria, com vista à recuperação de mobiliário descartado, 



como contributo para a inclusão profissional dos destinatários, mas também para suprir necessidades de famílias 

carenciadas e ainda para a redução de desperdício (atividade 12); a aplicação de metodologias participativas 

para a mobilização dos atores locais de micro-comunidades com o objetivo de propiciar o autoconhecimento, 

identificação dos problemas e a procura interna de formas colaborativas de responder a esses problemas 

(atividade 11). 

Os resultados esperados apontam para a prossecução dos objetivos estruturantes de diminuição de fatores de 

risco de vulnerabilidade e exclusão social e socioeconómica, conferindo aos destinatários competências 

pessoais, sociais, escolares e profissionais, que favoreçam o seu bem-estar individual e coletivo e a sua 

empregabilidade e, por essa via, a integração profissional. 

 


