


•Medida I - visa contribuir para a inclusão

escolar e para a educação não formal, bem

como para a formação e qualificação

profissional.

•Medida II - visa contribuir para a promoção do

emprego e empregabilidade, favorecendo a

transição para o mercado de trabalho.

•Medida IV - é de caráter transversal,

potenciando as restantes medidas, e visa

apoiar a inclusão digital.



OBJETIVO GERAL

•Contribuir para a coesão social do Concelho de Alcochete e 

bem assim da AML, por via da aposta numa estratégia de 

atuação de base territorial direcionada para a população 

em situação de vulnerabilidade, com idades entre os 6-30 

anos, que promova a excelência educativa, a ativação de 

jovens  para o emprego e reforço de estilos de vida 

saudáveis 



OBJETIVO ESPECÍFICO 1

• Até final de 2018, abranger X  crianças e jovens da 

Freguesia de Alcochete (Passil e Valbom) e da Freguesia 

do Samouco, em situação de insucesso escolar, 

melhorando o seu desempenho académico e garantindo a 

conclusão ou transição de ciclo

Medida I e Medida IV



ATIVIDADES

• Implementação do Programa de Educação Emocional

• Criação do Roteiro Local das Profissões

• Criação do Gabinete de Apoio Psicopedagógico 

• Criação de Ludoteca

• Criação do Gabinete de Apoio Sócio-Familiar

• Reorganização do Espaço de Estudo no Domicílio

• Implementação do Programa de Educação Parental

• Reforço da oferta local de atividades do CAF



OBJETIVO ESPECÍFICO 2

• Até final de 2018, abranger X crianças e jovens do 

Concelho de Alcochete, identificados pelos serviços locais, 

com comportamentos desviantes a adotarem, de forma 

sistemática, estilos de vida saudáveis.

Medida I e Medida IV



ATIVIDADES

• Reforço do ponto de vista Técnico e Logístico da Equipa S

• Realização da Campanha de Banda Larga para a sensibilização 

sobre estilos de vida saudáveis

• Criação e dinamização da Rede Saúde Jovem do concelho de 

Alcochete

• Criação do Espaço Juventude

• Criação da Oficina-Escola

• Formação em Artes Circenses e Teatro (FormAR-TES)

• Realização da iniciativa FESTA (Festival de Teatro Amador)

• Realização dos Encontros Regional e Nacional de Jovens 

Malabaristas



OBJETIVO ESPECÍFICO 3

• Até final de 2018, integrar X jovens entre os 18 e os 30 anos do 

Concelho de Alcochete, no mercado de trabalho, através da sua 

capacitação, apoio à (re)inserção sócio-profissional e à criação de  

(auto)emprego,  potenciado por um espírito empreendor.

Medida II e IV



ATIVIDADES

• Academia de Formação

• Agência Emprego Jovem

• Criação do Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedor Jovem

• Criação de Parceria Empresas/Instituições e a Associação de 

Estudantes da ESA

• Divulgação do Projeto junto dos Comerciantes e Empresários do 

Distrito de Setúbal

• Dinamização da Oficina para a Comunidade

• Implementação do Recurso Escolhas – Manual de Apoio à Construção 

do Projeto de Vida



ATIVIDADES TRANSVERSAIS – MEDIDA I, II 
E IV

•Criação do CidnetAtivo Comunidade

•Criação do CidnetAtivo Estudo

•Criação do CidnetAtivo Empreendedor

•Criação da Plataforma (Moodle)

•Criação da página de Facebook




