
 
1 

   

 

 

 

 

INICIATIVAS DE INOVAÇÃO E 

EMPREENDEDORISMO 

SOCIAL  
 

 

Algarve - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

   

ACADEMIA ILUMINARTE 

 

 

 

Este projeto trabalha com Jovens NEET em situação de risco e exclusão social são um segmento 

populacional crescente nos diversos contextos sociais. Pretende capacitar e orientar os jovens para o 

autoconceito, adaptabilidade e conhecimento de contextos profissionais, tendo por base uma 

metodologia de educação não formal, utilizando técnicas artísticas e circenses. 

 

INDICADOR 

Média anual de destinatários finais [Jovens NEET; Jovens em situação de vulnerabilidade pessoal e familiar 

(sinalizados ou não pelos serviços); Adolescentes e jovens em risco de insucesso e abandono escolar 

referenciados pelos agrupamentos escolares; Adolescentes e jovens em situação de desmotivação e 

alteração comportamental no espaço escolar], envolvidos diretamente e de forma significativa 

(participação suficiente que permita a inclusão em pelo menos um dos cinco itens previstos para a 

avaliação de impacto: programa de desenvolvimento de competências sociais e pessoais; construção e 

desenvolvimento de projeto criativo; empreendedorismo social local – integração escola NEET; 

construção de projeto profissional; projeto cívico de mentoria jovem nos bairros sociais) em pelo menos 

uma das atividades previstas para a iniciativa "Academia IluminArte" (Teatro Clássico, Arte Urbana, Artes 

Circenses e Teatro Contemporâneo), no período de implementação da operação = 120 (360 / 3 anos) 

 

 

 
 

Entidade implementadora: Associação Artística SATORI 666 

Localização das intervenções: Loulé 

Investidores sociais: Município de Loulé 

Valores 

Investimento Total 361.906,00 €  

Financiamento Público (70%) 253.334,20 € 

Investimento Social (30%) 108.571,80 € 
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AJO – ACADEMIA PARA CAPACITAÇÃO DO/A JOVEM DE 

OLHÃO 
 

 

Uma academia dirigida a jovens (11-30 anos) no bairro 16 de junho em Olhão, com o objetivo de aumentar 

as habilitações escolares e profissionais, através da sua capacitação e corresponsabilização. O espaço terá 

quatro valências: apoio ao estudo aos jovens em risco de insucesso e/ou abandono escolar; ações de 

formação certificadas e não certificadas; atividades de ocupação dos tempos livres orientadas e criação 

de projetos. 

 

 

INDICADOR 

N.º de jovens com sucesso escolar e/ou integrados em formação ou emprego = 37 em 70 destinatários. 

 

 

  

Entidade implementadora MOJU – Associação Movimento Juvenil em Olhão 

Localização das intervenções Olhão 

Investidores sociais Município de Olhão 

Valores 

Investimento Total 178.500,00 €  

Financiamento Público (70%) 124.950,00 € 

Investimento Social (30%) 53.550,00 € 
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CAFÉ INTERIOR - "CAFÉ TERAPÊUTICO" 
 

 

Este projeto destina-se à população sénior do interior da Serra algarvia. Vai chegar aos destinatários 

através de um recurso móvel constituído por uma equipa que atuará nas áreas da estimulação cognitiva, 

da inclusão pela arte e da valorização do património cultural, com o objetivo de superar o isolamento e 

solidão da população sénior ativa desta região, potencializando um envelhecimento bem-sucedido e de 

carácter preventivo ao nível das demências e depressão. 

 

INDICADOR 

Número de idosos envolvidos na IIES "Café Interior - "Café Terapêutico", que participam em, pelo 

menos, um Menu (Menu I a Menu VII), no período de implementação do projeto = 700 

 

 

 

  

Entidade implementadora Cruz Vermelha Portuguesa 

Localização das intervenções Loulé, com extensão às freguesias de Alte, Benafim, Querença, Salir e Tôr 

Investidores sociais Município de Loulé 

Valores 

Investimento Total 180.286,06 €  

Financiamento Público (70%) 126.200,24 € 

Investimento Social (30%) 54.085,82 € 
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CriAtividade ®  
 

 

 

 

 

Consiste num programa de mentoria que tem como propósito desenvolver competências de resolução 

criativa de problemas, pensamento futurista e estratégico, comunicação igualitária e colaboração, em 

crianças e jovens, bem como nos adultos que os acompanham (mentores). 

 

INDICADOR 

 

Nº de Criativos (Crianças desde o jardim de infância - atualmente desde o 3º ano de escolaridade - até ao 

ensino superior - atualmente até aos frequentadores do 12º ano de escolaridade), envolvidos diretamente 

nas sessões semanais previstas para a iniciativa "CriAtividade" na região do Algarve, no período de 

implementação da operação = 900 

 

 

  

Entidade implementadora Torrance Center Portugal – Associação científico pedagógica 

Localização das intervenções São Brás de Alportel; Faro; Olhão; Silves; Loulé; Portimão 

Investidores sociais Ivete Azevedo, Sociedade Unipessoal Lda 

Valores 

Investimento Total 349.343,34 €   

Financiamento Público (70%) 244.540,34 € 

Investimento Social (30%) 104.803,00 € 
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INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL LOULÉ E ALGARVE  
 

 

 

Esta incubadora propõe o desenvolvimento de projetos de inovação e empreendedorismo social como 

uma oportunidade para a inclusão sustentada e qualificada no mercado de trabalho para os jovens em 

busca do seu percurso de empregabilidade. A solução proposta é a incubação do potencial criativo do 

grupo alvo, transformando a suas ideias e projetos em recursos e oportunidades de inclusão num percurso 

de empregabilidade mais sustentável e qualificado. 

 

 

INDICADOR 

Projetos de Empreendedorismo e Inovação Social Incubados, ao longo do período de implementação da 

operação = 90 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora Associação Poeta Aleixo 

Localização das intervenções 
Loulé, Faro, Olhão, Portimão, Albufeira, Lagoa, Tavira, Lagos, Vila Real de Sto. António, 

Alzejur, Alcoutim, Monchique, Castro Marim, Vila do Bispo, S. Brás Alportel 

Investidores sociais Município de Loulé 

Valores 

Investimento Total 354.626,76 €  

Financiamento Público (70%) 248.238,73 € 

Investimento Social (30%) 106.388,03 € 
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MYPOLIS - CIDADANIA 4.0 EM LAGOA  
 

 

 

A MyPolis é uma plataforma mobile e web para trazer a participação cívica para o século XXI. Inspirados 

pela Polis grega, queremos construir uma nova Polis de millennials a participar politicamente através dos 

seus telemóveis, de forma simples e intuitiva. As principais funcionalidades são a votação de propostas 

políticas e a criação de um perfil de cidadania que recorre à gamificação para aumentar o engagement. 

 

 

 

INDICADOR 

Número de propostas políticas inserida na myPolis, por parte dos cidadãos de Lagoa, ao longo da 

implementação do projeto = 1080 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora Discurso Paralelo - Associação 

Localização das intervenções Lagoa 

Investidores sociais Município de Lagoa 

Valores 

Investimento Total 119.903,00 €    

Financiamento Público (70%) 83.932,10 € 

Investimento Social (30%) 35.970,90 € 
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PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO 
 

 

O abem: tem como objetivo resolver um problema social, que é a falta de acesso ao medicamento por 

parte de pessoas que não têm dinheiro para os pagar. A falha na aquisição de medicamentos prescritos, 

ou seja, a não adesão primária, é precisamente o que acontece no nosso país com muitas famílias 

carenciadas. Apresentamos uma solução inovadora, eficiente e eficaz. 

 

INDICADOR 

Destinatários finais (indivíduos inseridos num agregado familiar referenciado com dificuldades 

económicas, ou casos de carência económica inesperada decorrente de situação de desemprego ou 

confronto com doença incapacitante) beneficiários do cartão ABEM:, para acesso a terapêutica prescrita 

por um profissional de saúde, ao longo do período da implementação da operação = 500 (novos 

beneficiários) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Entidade implementadora ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE 

Localização das intervenções Toda a região do Algarve 

Investidores sociais 

Alliance Healthcare, S.A; APIFARMA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA; CÁRITAS PORTUGUESA; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS; 

Fundação Ageas; MONAF - Montepio Nacional da Farmácia 

Valores 

Investimento Total 88.975,12€    

Financiamento Público (70%) 62.282,58€ 

Investimento Social (30%) 26.692,54€ 
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CLUBES E FELLOWS MENTES EMPREENDEDORAS  
 

 

Clubes (ano 1 e 2): de jovem para jovem, promover uma atitude “Eu quero! Eu posso! Eu faço!” através 

de um processo de experiências de auto-superação e desenvolvimento de soft skills e educação de 

cidadania de impacto através da implementação de projetos com impacto na comunidade. Fellows Aluno 

(ano 3): Desenvolvimento de competências de liderança prática e gestão, em alunos do ensino superior e 

jovens executivos enquanto Mentores de Clubes. 

 

 

INDICADOR 

Ano 1– participação de 120 alunos em três workshops ou realização de um projeto em grupo; Ano 2–Os 

mesmos participantes do ano 1 ou outros; 120 alunos participaram em três workshops Ciclo Mentes 

Empreendedoras ou realizaram um projeto em grupo + 60 alunos facilitam um workshop para outros 

alunos, do mesmo agrupamento ou não; Ano 3 – 120 alunos participaram 5 Clubes são dinamizados por 

Fellows que participaram ou por alunos do ensino universitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora ACESSÍVEL ÊXITO - ASSOCIAÇÃO 

Localização das intervenções Toda a região do Algarve 

Investidores sociais 
Afterburner, Lda; Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A.; BCM Bricolage, S.A. - Leroy 

Merlin Portugal 

Valores 

Investimento Total 100.000,00€    

Financiamento Público (70%) 70.000,00€ 

Investimento Social (30%) 30.000,00€ 
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CRIA – Algarve 

 

 
CRIA - Algarve, é um projeto que pressupõe a criação de 6 Centros de Recursos Inovadores, Terapêuticos, 

Reabilitativos e Inclusivos para pessoas com deficiência. Com intervenção numa área de 654 Km2 e dando 

uma resposta totalmente inovadora na área da saúde a 120 beneficiários.  

O Foco é o Desenvolvimento Individual da pessoa desenvolvendo as áreas da Prevenção e da Inovação na 

Comunidade. O Projeto dará reposta aos concelhos de Albufeira, Lagoa, Silves, Portimão e Loulé. 

 

 

 

INDICADOR. 

 O Nº de Planos de Desenvolvimento Indivual que serão aplicados e desenvolvidos por um periodo 

minimo de 6 meses cada - 120 Beneficiários (Correspondendo a 80% Meta) 

 O Nº de Sessões de Intervencão Executadas – 440, por ano num total de 1320 no projeto 

(Correspondendo a 10% da Meta) 

 A Efectivacão de Reuniões (Registadas em Ata) Mensais de Equipa te´cnica - 36 Reuniões no 

Decorrer do Projeto (Correspondendo a 10% Meta). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Entidade implementadora APEXA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCEPCIONAL DO ALGARVE 

Localização das intervenções Albufeira; Lagoa; Silves; Loulé; Portimão 

Investidores sociais Município de Albufeira 

Valores 

Investimento Total 363.765,77€ 

Financiamento Público (70%) 254.636,04€ 

Investimento Social (30%) 109.129,73€  
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O NOSSO CHÃO 

 

 
O Nosso Chão Algarve é uma ferramenta na forma de um jogo pedagógico que ensina jovens e crianças 

competências de cidadania para as boas práticas de utilização, preservação e qualificação do espaço 

público. 

Através de um percurso gamificado, motivados por conquistar territórios do tabuleiro de jogo, os 

jogadores vão conhecer, idealizar soluções e desenvolver ações concretas para melhorar  espaços públicos 

reais. 

 

 

INDICADOR. 

Turmas pertencentes aos agrupamentos de escolas de Albufeira, com participação ativa na iniciativa, 

durante os anos letivos 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22 = 118 

 

Horas de atividades gamificadas: 590 por ano de  implementação. 

 

 

 

Entidade implementadora RÉS DO CHÃO CENTO E DEZANOVE ASSOCIAÇÃO 

Localização das intervenções Albufeira. 

Investidores sociais Município de Albufeira 

Valores 

Investimento Total 168.021,96 € 

Financiamento Público (70%) 117.615,37 € 

Investimento Social (30%) 50.406,59 € 
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SER MENTAL 

 

 
A iniciativa “SER Mental – Serviço Especializado em Rede para a Promoção da Saúde Mental na Infância e 

Adolescência” propõe a criação de um serviço de cariz comunitário de intervenção especializada em rede 

que, em parceria com as entidades com competência em matéria de infância e juventude, visa prevenir 

precocemente situações de risco em crianças e jovens e promover a saúde mental na infância e da 

adolescência. 

 

INDICADOR. 

Número de crianças e jovens que apresentam melhoria no número de sintomas psicopatológicos 

(avaliados através do Child Behaviour Check List – CBCL da ASEBA) acompanhados, direta ou 

indiretamente, no período de realização da operação = mínimo de 110 crianças e jovens (60 jovens, 

correspondente a 20 jovens por ano; e 50 crianças e jovens que integram cada uma das famílias 

intervencionadas). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Entidade implementadora MOJU - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO JUVENIL EM OLHÃO 

Localização das intervenções Ohão 

Investidores sociais 
Município de Olhão; Junta de Freguesia de Olhão; Junta de Freguesia de Pechão;  

Junta de Freguesia de Quelfes; União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta 

Valores 

Investimento Total 215.000 € 

Financiamento Público (70%) 150.500 € 

Investimento Social (30%) 64.500 € 
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MyPolis - CIDADANIA 4.0 

 

 
A MyPolis é uma plataforma mobile e web para trazer a participação cívica para o século XXI. Inspirados 

na Polis grega, queremos construir uma nova Polis de millennials a participar politicamente através dos 

seus telemóveis, de forma simples e intuitiva. As principais funcionalidades são a votação de propostas 

políticas e a criação de um perfil de cidadania que recorre a gamificação para aumentar o engagement. 

 

 

INDICADOR. 

Número de propostas políticas inserida na myPolis, por parte dos cidadãos de Portimão, ao longo da 

implementação do projeto = 1400 

 

 

 

Entidade implementadora DISCURSO PARALELO - ASSOCIAÇÃO 

Localização das intervenções Portimão 

Investidores sociais Município de Portimão 

Valores 

Investimento Total 86.065,77 € 

Financiamento Público (70%) 25.819,73 € 

Investimento Social (30%) 60.246,04 € 
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VOLTA AO MONTE 

 
O «Volta ao Monte» pretende atenuar a inatividade física, mental e o isolamento social dos idosos rurais, 

incentivando a caminhada e promovendo o empowerment dos envolvidos, como forma de melhorar as 

condições de saúde e qualidade de vida deste grupo-alvo. Contempla o registo numa ferramenta digital a 

criar como forma de monitorização dos resultados e prevê atuar em 3 montes, com 30 idosos, 9 chefes 

de equipa e criar 3 Percursos de Saúde. 

 

INDICADOR. 

Melhoria percecionada de 20% na qualidade de vida dos destinatários finais envolvidos (idosos na 

condição de fragilidade social -> em situação de isolamento geográfico e inatividade física e mental, dos 

montes de Alta Mora, Azinhal e Furnazinhas do concelho de Castro Marim), no final da operação em 

relação ao valor obtido à entrada, sendo esta aferida através da aplicação de questionários na escala de 

avaliação WHOQOL a uma amostra mínima de 30 destinatários finais intervencionados nas ações 

previstas para a iniciativa “Volta ao Monte” e que praticam caminhada de forma regular ao longo do 

período de realização da operação. 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora ODIANA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO BAIXO GUADIANA 

Localização das intervenções Castro Marim  

Investidores sociais Município de Castro Marim 

Valores 

Investimento Total 244.025,72 € 

Financiamento Público (70%) 170.818,00 € 

Investimento Social (30%) 73.207,72 €   
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HORTA SOCIAL URBANA - Horta N´isso 

 

 
O Projeto Horta Urbana Social “Horta N´isso” pretende promover a inclusão social e a capacitação ativa 

de pessoas com deficiência intelectual que se encontram fora do sistema de ensino e formação 

profissional e de desempregados de longa duração ou beneficiários do RSI através da prática e capacitação 

numa Horta Urbana. 

A integração de uma Horta Urbana no topo do Mercado Municipal de Faro, onde são comercializados 

alguns dos produtos que irão ser produzidos. 

 

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS – 60 jovens e/ou adultos com deficiência e/ou incapacidade e 30 jovens e/ou 

adultos beneficiários do RSI. 

 

INDICADOR. 

Destinatários finais com participação ativa na criação e desenvolvimento da Horta Social, ao longo do 

período de implementação do projeto = 60 (30 jovens e/ou adultos com deficiência e/ou incapacidade e 

30 jovens e/ou adultos beneficiários do RSI). 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora ASSOCIAÇÃO ALGARVIA DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS DIMINUIDAS MENTAIS 

Localização das intervenções Faro  

Investidores sociais Município de Faro 

Valores 

Investimento Total 119.497,58 € 

Financiamento Público (70%) 83.648,31 € 

Investimento Social (30%) 35.849,27 € 
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PROJETO LADO A LADO 

 

 
O Projeto Lado a Lado enquadra-se no âmbito dos paradigmas do envelhecimento ativo e do ageing in 

place, oferecendo uma abordagem holística e inovadora na área do envelhecimento. 

Tenciona combater o isolamento e solidão, criando uma imagem positiva da pessoa idosa, como agentes 

indispensáveis de uma sociedade inclusiva, participativa, ativa e saudável, encarando o aumento da 

esperança média de vida, com saúde e independência. 

 

 

 

INDICADOR. 

Melhoria percecionada de 10% na qualidade de vida, sintomas depressivos e integração social e 

diminuição do risco de isolamento social dos destinatários finais envolvidos (idosos na condição de 

fragilidade social -> em situação de isolamento, solidão e exclusão social e/ou com emergência social, 

residentes em meio rural do concelho de Tavira), no final da operação em relação ao valor obtido à 

entrada, sendo esta aferida através da aplicação de questionários nas escalas de avaliação WHOQOL-OLD/ 

WHOQOL-Bref, de Depressão Geriátrica (EDG) e de Redes Sociais Lubben, a uma amostra mínima de 100 

destinatários finais intervencionados nas ações previstas para a atividade/núcleo de “Animação 

Sociocultural - Rural” ao longo do período de realização da operação. 

 

 

 

 

Entidade implementadora AECT - ASSOCIAÇÃO EM CONTATO TAVIRA 

Localização das intervenções Região do Algarve – Tavira  

Investidores sociais Município de Tavira; União das Freguesias de Tavira 

Valores 

Investimento Total 158.185,46 € 

Financiamento Público (70%) 110.729,82€ 

Investimento Social (30%) 47.455,64€ 
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PRATO CERTO 

 

 
O Prato Certo tem como objectivo a sensibilização, intervenção e capacitação de indivíduos para a 

recolocação da alimentação saudável no seu quotidiano, fornecendo informação e ferramentas para o 

reconhecimento do estilo de vida mediterrânico. Envolver diretamente mais de 1400 participantes e 

interlocutores dos grupos prioritários de intervenção nos municípios do Algarve através de uma centena 

de ações demonstrativas em eventos, locais ou situações de elevado potencial de disseminação, por toda 

a região; chegando ainda a mais de 2000 pessoas e indiretamente aos seus agregados e redes de 

proximidade, apoiadas numa plataforma colaborativa e de partilha de conteúdos. 

INDICADOR. 

Melhoria de 25% nos comportamentos alimentares dos participantes envolvidos”, sendo esta aferida 

através da aplicação de questionários PREDIMED/KIDMED a uma amostra mínima de 305 participantes 

diretos nas 8 ações (atividade 1) a desenvolver no âmbito do projeto. 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora 
ASSOCIAÇÃO IN LOCO, DE INTERVENÇÃO, FORMAÇÃO E ESTUDOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Localização das intervenções 
Alcoutim; Aljezur; Castro Marim; Faro; Lagoa; Lagos; Loulé; 

Monchique; Portimão; São Brás de Alportel; Silves; Tavira; Vila do Bispo 

Investidores sociais Município de Castro Marim 

Valores 

Investimento Total 260.256,67€ 

Financiamento Público (70%) 182.179,67€ 

Investimento Social (30%) 78.077,00€   
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REABILITAR PARA A VIDA 

 

 

 

 
Este protejo visa unir terapêuticas alternativas, nomeadamente a realidade virtual. Uma vez que esta 

técnica tem tido, uma forte intervenção na promoção do envelhecimento activo, traduzindo-se no 

aumento do bem estar e na ajuda á prevenção da perda de capacidades cognitivas e físicas. 

 

 

INDICADOR. 

Número de destinatários finais (idosos) envolvidos na iniciativa "Reabilitar para a Vida", no período de 

implementação do projeto = 90. 

 

 

 

TAVIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

Localização das intervenções Região do Algarve –  Alcoutim; Castro Marim; Tavira 

Investidores sociais Município de Alcoutim; Município de Castro Marim; Município de Tavira 

Valores 

Investimento Total 272.800,00€ 

Financiamento Público (70%) 190.960,00€ 

Investimento Social (30%) 81.840,00€   
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ALGARVE FOR ALL 

 

 

 
O projeto Algarve For All é um projeto de promoção do turismo acessível e inclusão social através da: i) 

Qualificação da oferta turística; ii) Qualificação da procura turística; iii) Desmistificação dos preconceitos 

e estereótipos sobre as pessoas com deficiência ou algum tipo de característica diferenciadora/ 

necessidades especiais; iv) Desenvolvimento do potencial turístico acessível do Algarve. 

 

INDICADOR. 

N.º de recursos turísticos auditados nos municípios de toda a região do Algarve, e inseridos na Tur4all, no 

período de implementação do projeto. Meta: 100. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora ACCESSIBLE PORTUGAL - PROMOÇÃO DO TURISMO ACESSIVEL - ASSOCIAÇÃO 

Localização das intervenções Faro 

Investidores sociais Região de Turismo do Algarve 

Valores 

Investimento Total 220.183,12€ 

Financiamento Público (70%) 154.128,18€ 

Investimento Social (30%) 66.054,94€   
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FÁBRICA DO EMPREENDEDOR 

 

 
A Fábrica do Empreendedor tem como missão promover o desenvolvimento local a partir da 

empregabilidade e do empreendedorismo potenciando os recursos ativos do território (tecido social, 

empresarial e organizacional), para que se estabeleça um matching de oportunidades – do lado de quem 

procura uma solução de empregabilidade (formação/capacitação, emprego por conta de outrem ou por 

conta própria) e do lado de quem procura recursos. 

 

 

INDICADOR. 

Número de pessoas, desempregadas ou em subemprego, envolvidas na metodologia preconizada pela 

iniciativa "Fábrica do Empreendedor"1, inseridas no mercado de trabalho e/ou capacitadas e/ou negócios 

criados, no período de implementação do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora SEACOOP - SOCIAL ENTREPRENEURS AGENCY, CRL 

Localização das intervenções Região do Algarve –  Lagoa, Lagos  

Investidores sociais Município de Lagoa; Município de Lagos 

Valores 

Investimento Total 538.563,93€ 

Financiamento Público (70%) 376.994,75€ 

Investimento Social (30%) 161.569,18€   
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ZING PLANET 

 

 
É um projeto de inovação social que pretende promover intercâmbios,com objetivo de envolver os jovens 

com a sua comunidade e seu território numa perspetiva dar a conhecer a outros jovens de outro município 

do nosso país,bem como as suas tradições e diversas culturas e vice-versa.Pretende fazer com que os 

jovens carenciados financeiramente dos 8 aos 18 anos tenham as mesmas oportunidades que os jovens 

de famílias com maiores possibilidades. 

 

 

 

INDICADOR. 

N.º de destinatários finais (crianças e jovens desfavorecidos, dos 8 aos 18 anos) envolvidos diretamente 

nas atividades da iniciativa “Zing Planet- Algarve”, no período de implementação da operação, que 

aumentam a autoconfiança, comunicação, capacidade de trabalho colaborativo e empreendedorismo em 

pelo menos 20% = 225 (375 X 60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES 

Localização das intervenções 
Região do Algarve – Vila Real de Santo António; Lagoa; Vila do Bispo; Monchique; São Brás 

de Alportel 

Investidores sociais Educoach, S.A; Município São Brás Alportel; Município Vila do Bispo 

Valores 

Investimento Total 89.538,00€ 

Financiamento Público (70%) 62676,60€ 

Investimento Social (30%) 26.861,40€   
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SAPIE- ALGARVE 

 

 
O SAPIE é uma ferramenta tecnológica online, suportado por uma plataforma Web e baseada na cloud, 

desenvolvida para auxiliar as escolas e outros agentes educativos na promoção do sucesso escolar, 

criando condições às escolas para agir antes que o insucesso escolar aconteça efetivamente. O SAPIE 

surge do princípio lógico de que na educação, tal como na medicina, "a prevenção é mais poderosa que a 

cura". 

 

 

INDICADOR. 

N.º de agrupamentos do distrito de Faro que implementam o sistema de alerta precoce de insucesso 

escolar SAPIE - 70 Agrupamentos de escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES 

Localização das intervenções 
Albufeira; Alcoutim; Aljezur; Castro Marim; Faro; Lagoa; Lagos; Loulé; Monchique; Olhão; 

Portimão; São Brás de Alportel; Silves; Tavira; Vila do Bispo; Vila Real de Santo António 

Investidores sociais Educoach, S.A; Município de Albufeira 

Valores 

Investimento Total 204.693,00€ 

Financiamento Público (70%) 143.285,10€ 

Investimento Social (30%) 61.407,90€   
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ALL SPORTS 

 

 
Combater a exclusão social e os índices agravados de autoestima e autoconceito de crianças/jovens com 

medidas de apoio educativas através da participação em actividades desportivas com a mesma faixa 

etária, fora do horário escolar e em clubes desportivos nos concelhos de Tavira, Castro Marim e Vila Real 

de Santo António. 

 

 

INDICADOR. 

Crianças e jovens, com deficiência e incapacidade declarada, que melhoram em pelo menos 60% o nível 

de funcionalidade e os aspetos cognitivos e emocionais através da prática desportiva inclusiva - 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora SER IGUAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO E IGUALDADE 

Localização das intervenções Região do Algarve – Tavira, castro Marim e Vila Real de Santo António 

Investidores sociais 
Município de Tavira; União das Freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago);  

Município de Castro Marim; Robinson Hotels Portugal, S.A 

Valores 

Investimento Total 146.914,21€ 

Financiamento Público (70%) 102.839,95€ 

Investimento Social (30%) 44.074,26€   



 
24 

   

DÁ-ME A TUA PATA  

 

 
O presente projeto procura a promoção do bem-estar, autonomia e inclusão social de pessoas com 

diversidade funcional, e suas famílias, através dos cães de ajuda social no município de Loulé. Nas suas 

diferentes ações, os cães de ajuda social serão incluídos para promover a adesão, motivação, 

envolvimento, produtividade e eficiência das mesmas. 

 

 

 

INDICADOR. 

Pessoas com diversidade funcional que melhoram em pelo menos 60% os seus níveis de bem-estar, 

autonomia e inclusão social = 1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora ASSOCIAÇÃO KOKUA - CÃES DE AJUDA SOCIAL 

Localização das intervenções Região do Algarve – Loulé 

Investidores sociais Município de Loulé 

Valores 

Investimento Total 209.550,72€ 

Financiamento Público (70%) 146.685,50€ 

Investimento Social (30%) 62.865,22€   
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OFICINA MAR VIVO 

 

 
É um projeto que pretende promover o empreendedorismo social entre pessoas em risco de exclusão 

social e/ou desemprego (jovens NEET / PIEF; DLD) no Porto de Pesca de Quarteira, Loulé, através de um 

processo prático de aprendizagem colaborativo, fora duma sala de aulas, onde se pretende reforçar as 

habilidades interpessoais num ambiente de aprendizagem participativo em atividades importantes do 

sector primário da economia marítima da região. 

 

INDICADOR. 

N.º de destinatários finais (Jovens NEET, alunos PIEF, DLD's) integrados profissionalmente no final da 

implementação da operação da iniciativa = 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora FUNDAÇÃO ANTÓNIO ALEIXO 

Localização das intervenções Região do Algarve – Loulé 

Investidores sociais 

Cnec-Conselho do Norte de Engenheiros Consultores Lda; Município de Loulé; 

Inframoura - Empresa de Infraestruturas de Vilamoura, E.M; Junta de Freguesia de 

Quarteira; Marina de Vilamoura S.A 

Valores 

Investimento Total 108.563,74€ 

Financiamento Público (70%) 75.994,62€ 

Investimento Social (30%) 32.569,12€   
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TODO PISO SERÁ PALCO 

 
Com a denominação de Todo Piso Será Palco, o projeto atua como meio de capacitação e promotor de  

oportunidades de desenvolvimento de competências em jovens, dos 10 aos 30 anos, residentes no 

concelho de Olhão, em situação de risco, exclusão social e sem perspetivas de futuro, que os permita 

alcançar uma mudança de atitudes e de comportamentos face ao próprio projeto de vida, integrando-os 

socialmente, através da dança. 

 

 

INDICADOR. 

Envolver diretamente 30 destinatários finais (crianças e jovens de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 10 e os 30 anos de idade, moradores no concelho de Olhão, em situação de 

exclusão/risco de exclusão social) nas atividades previstas para a iniciativa “Todo Piso Será Palco”, ao 

longo do período de execução da operação, que evoluem positivamente em, pelo menos, um fator de 

risco de exclusão social. 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora ASSOCIAÇÃO OUTSIDERS ART AND DANCE STUDIOS 

Localização das intervenções Região do Algarve – Olhão 

Investidores sociais 
António Viegas Guerreiro S.A; Construmapi, Lda; Junta de Freguesia de Olhão; 

Município de Olhão 

Valores 

Investimento Total 157.368,57€ 

Financiamento Público (70%) 110.158€ 

Investimento Social (30%) 47.210,57€   
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ESPAÇO SAÚDE 360º ALGARVE 

 

 
O Espaço Saúde 360 Algarve tem como objetivo principal resolver um problema social com elevada 

prevalência nacional e regional, a iliteracia em saúde, especialmente nos grupos mais vulneráveis. Uma 

vez que a iliteracia em saúde tem impacto direto no bem-estar e na qualidade de vida dos cidadãos. 

 

INDICADOR. 

ndicador de resultado: incremento em pelo menos uma das dimensões da qualidade de vida a ser medida 

através de instrumento específico para o efeito (físico, psicológico, social ou ambiental), nos 500 utentes 

a acompanhar. Aplicação de questionário na primeira visita e no fecho da intervenção. Meta: 100% do 

indicador de resultado, ou seja, incremento em pelo menos uma das dimensões da qualidade de vida a 

ser medida. 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora 
PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E 

PROTECÇÃO NA DOENÇA 

Localização das intervenções Região do Algarve –Faro; Loulé; São Brás de Alportel 

Investidores sociais 

Alliance Healthcare, S.A; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS; Fundação Ageas; PLMJ 

- SOCIEDADE DE ADVOGADOS denominação de A.M.PEREIRA, SÁRAGGA LEAL, OLIVEIRA 

MARTINS, JUDICE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL; Plural - Cooperativa 

Farmacêutica, Crl 

Valores 

Investimento Total 298.202,6€ 

Financiamento Público (70%) 208.741,82€ 

Investimento Social (30%) 89.460,78€   
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TOuR-in 

 

 
Projeto de inclusão social de combate ao isolamento social/relacional dos idosos da aldeia da Tôr através 

da promoção de um envelhecimento ativo e da intergeracionalidade. Os idosos detentores dos 

saberes/ofícios, capacitam os jovens e em conjunto dinamizam ações experimentais para a comunidade 

em geral, nos espaços icónicos da aldeia recorrendo a produtos endógenos, modernizando-os. Os jovens 

ensinam TIC como ferramenta de combate ao isolamento. 

 

INDICADOR. 

Envolver diretamente 60 destinatários finais (idosos com mais de 65 anos, habitantes da aldeia de Tôr) 

nas atividades previstas para a iniciativa “TOuR-in”, ao longo do período de execução da operação, que 

reportam um decréscimo de pelo menos 20% no nível de solidão, aumentando os níveis de socialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TOR 

Localização das intervenções Região do Algarve – Loulé 

Investidores sociais Município de Loulé 

Valores 

Investimento Total 157.368,57 € 

Financiamento Público (70%) 110.158 € 

Investimento Social (30%) 47.210,57 €   
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PATRIMÓNIO VIVO PARA MEMÓRIA FUTURA 

 

 
A IIES da Casa do Povo do Concelho de Olhão vai apoiar a criação de um grupo de idosos, entre outros, 

que alinham-se com o desenvolvimento de um projeto de tradições antigas e formas de produzir 

artesanato que preservam e valorizam os recursos e evitavam desperdício e poluição. Visa-se a utilização 

de estratégias e métodos holísticos neste projeto de desenvolvimento comunitário, focado na 

sustentabilidade, regeneração e capacitação.. 

 

 

INDICADOR. 

Indicador: % da população de idosos do Concelho de Olhão abrangido por o projeto Património Vivo para 

Memória Futura.  

Meta: Até o início do ano 2023 propõe-se que 200 idosos sejam abrangidos pelo projeto Património Vivo 

para Memória Futura, 40 dos quais se encontram isolados a mais de 2km de distância. 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora CASA DO POVO DO CONCELHO DE OLHÃO 

Localização das intervenções Região do Algarve – Olhão 

Investidores sociais 

União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do 

Algarve, Crl; Junta de Freguesia de Pechão; Junta de Freguesia de Quelfes; Junta de 

Freguesia de Olhão; Município de Olhão 

Valores 

Investimento Total 129.576,58€ 

Financiamento Público (70%) 90.703,61€ 

Investimento Social (30%) 38.872,97€   
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CAREERS – OFICINAS DE EMPREGABILIDADE 

 

 
CAREERS – Oficinas de Empregabilidade é uma solução inovadora, adaptada à realidade portuguesa, com 

o objetivo de promover o desenvolvimento de competências de gestão da carreira e a aprendizagem ao 

longo da vida. Com base em ferramentas cientificamente validadas, pretende apoiar e empoderar a 

população ativa nos processos de exploração/gestão de carreira e de requalificação, antecipando a 

resposta às mudanças previstas no mercado de trabalho. 

 

INDICADOR. 

Indicador: Nível de competências de empregabilidade dos participantes nas Oficinas de Empregabilidade 

- CAREERS 

Meta:  Aumentar as competências de empregabilidade dos participantes que concluem as Oficinas de 

Empregabilidade de forma estatisticamente significativa, quando comparados com os sujeitos do grupo 

de controlo que não participam nas Oficinas. Irá impactar 700 beneficiários diretos e será constituído 

grupo de controlo de 100 pax. 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora ASSOCIAÇÃO BETTER FUTURE 

Localização das intervenções Região do Algarve – Loulé; Faro; Portimão 

Investidores sociais Fundação Calouste Gulbenkian 

Valores 

Investimento Total 779.874,07€ 

Financiamento Público (70%) 545.911,85€ 

Investimento Social (30%) 233.962,22€   
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ECOS – OFICINA ECOLÓGICA DE COOPERAÇÃO SOCIAL 

 

 

 
A iniciativa ECOS é um conjunto integrado de respostas, que alia a capacitação pessoal e social pela arte 

e cultura e consciência ambiental. É de âmbito concelhio (Albufeira) e tem como destinatários: 

1º: indivíduos não empregados, com baixas condições de empregabilidade, p.e baixas competências 

pessoais e sociais; 

2º: pessoas ou famílias com sobre-endividamento; 

3º: pessoas e empresas com elevado sentido de responsabilidade social e ambiental. 

 

INDICADOR. 

Número de pessoas da população alvo do projeto, residente no concelho de Albufeira, com diminuição 

do nível de pobreza e exclusão social, em pelo menos 20%, avaliado através da comparação de uma grelha 

de indicadores, aplicada no pré e pós projeto . Meta: 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALBUFEIRA 

Localização das intervenções Região do Algarve – Albufeira 

Investidores sociais Município de Albufeira 

Valores 

Investimento Total 875.474,68€ 

Financiamento Público (70%) 612.832,28€ 

Investimento Social (30%) 262.642,40€   
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FAMÍLIAS UP 

 

 
O Projeto Famílias UP é uma iniciativa de capacitação parental para a capacitação de práticas parentais 

adequadas que conduzam ao desenvolvimento integral das crianças, com base nas metodologias “Parent-

Child Attachment Play ” e “Playgroups”, numa visão preventiva e inovadora que pressupõe a participação 

ativa dos cuidadores através de sessões guiadas de “Brincadeira”, baseadas em metodologias largamente 

investigadas e com impactos positivos. 

 

 

INDICADOR. 

Crianças que participam na intervenção, cujo desenvolvimento, medido através da escala de Griffiths III – 

Escalas de Desenvolvimento Mental de Griffiths – 3.ª edição, evolui positivamente, por comparação da 

escala aplicada no pré e pós projeto. Meta: 150 crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora CDI.UP - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E UNIÃO PARENTAL, CRL 

Localização das intervenções Região do Algarve – Loulé 

Investidores sociais Município de Loulé 

Valores 

Investimento Total 171.451,89 € 

Financiamento Público (70%) 120.016,32 € 

Investimento Social (30%) 51.435,57 €   



 
33 

   

PORTAL CONEXÃO LUSÓFONA 

 

 
IIES de replicacao para o combate ao desemprego jovem e falta de formação, com foco em populações 

vítimas de discriminação étnico-racial. O Jornalismo e o Empreendedorismo digital serão as ferramentas 

de inclusão social, com planos de formação contínua e criação de laboratórios de capacitacao incubados 

em Instituições de Ensino e Bairros carenciados da região do Algarve. Pretende-se capacitar 1500 jovens. 

 

 

INDICADOR. 

Número de jovens, em situação de desemprego, subemprego ou estudante, capacitados no Programa de 

Desenvolvimento de Competências em Jornalismo e Empreendedorismo Digital, da iniciativa CONEXÃO 

LUSÓFONA - JORNALISMO E EMPREENDEDORISMO DIGITAL – REPLICAÇÃO, no período de implementação 

do projeto. Meta: 1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade implementadora CONEXÃO LUSÓFONA - ASSOCIAÇÃO JUVENIL 

Localização das intervenções 
Olhão; Faro; Monchique; Vila Real de Santo António; Aljezur; Portimão; Vila do Bispo; 

Lagos; Albufeira; Loulé 

Investidores sociais Psa - Portugal Surf Academia, Lda 

Valores 

Investimento Total 190.325,00€ 

Financiamento Público (70%) 133.227,50€ 

Investimento Social (30%) 57.097,50€   
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INFO CUIDADOR  

 

 
Este  projeto centra-se no Cuidador Informal/Pessoa Cuidada. A intervenção recorre ao uso das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação – apoio e aconselhamento através de video-chamada em 

diversas áreas de saúde, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala e 

Assistência Social. 

 

INDICADOR. 

Número de cuidadores informais que apresentam melhoria pelo menos uma destas variáveis (qualidade 

de vida, sobrecarga, bem-estar), em resultado da sua participação na iniciativa Info.Cuidador, até ao final 

do período de implementação do projeto. Meta: 100. 

 

 

TAVIRA 

 

 

 

 

Entidade implementadora CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

Localização das intervenções Alcoutim; Castro Marim; Tavira; Vila Real de Santo António 

Investidores sociais 
Município de Tavira; Município de Vila Real de Santo António; Município de Castro Marim; 

Município de Alcoutim 

Valores 

Investimento Total 390.000,00€ 

Financiamento Público (70%) 273.000,00€ 

Investimento Social (30%) 117.000,00€   


