
Designação do Projeto| BAIRROS DA BILA - INTERVENÇÃO CONCERTADA PARA A INOVAÇÃO E 

INCLUSÃO SOCIAL 

Código do Projeto| NORTE-07-4234-FSE-000028 

Objetivo Principal| . Promover iniciativas de inclusão social, potenciando parcerias de caráter inovador 

e/ou experimental que envolvam uma ampla gama de entidades 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Vila Real 

Data de Aprovação| 02/10/2020 

Data de Início| 11/12/2020 

Data de Conclusão| 31/06/2022 

Custo Total Elegível| € 235 270,00 € 

Apoio Financeiro da União Europeia| FSE: € 199.979,50 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| € 35.290,50 

 
Objetivos| Os objetivos estratégicos de intervenção passam por: 

• Identificar e promover boas práticas de inclusão ativa; 

 • Identificar e criar parcerias estratégicas com os agentes locais; 

 • Capacitar e formar a comunidade desfavorecida; 

 • Promover e potenciar competências junto do público-alvo; 

 • Desenvolver ações de inclusão que promovam a troca de experiências; 

• Promover atividades e projetos de voluntariado; 

 • Valorização de competências sociais e pessoais; 

 • Criação de um centro de convívio intergeracional. 

 

Atividades| Ao longo do período de intervenção do presente projeto serão desenvolvidas várias 

atividades com a colaboração dos parceiros já apresentados, de modo a alcançar-se uma maior  

percentagem de inclusão social dos residentes dos bairros sociais do município e todos os que  

se encontrem em situação vulnerável. Assim, as atividades a serem desenvolvidas são: 

Atividade 1: ESPAÇOS BAIRROS DA BILA 

Atividade 2: HÁ ESTRATÉGIA NOS BAIRROS DA BILA! 

Atividade 3: BAIRROS DA BILA SOLIDÁRIOS 

Atividade 4: BAIRROS DA BILA NA ROTADA EDUCAÇÃO 

Atividade 5: BAIRRO EMPREENDEDOR 

Atividade 6: BAIRROS DA BILA CUIDAM_ Criação de Cuidadores de Proximidade 

 

 

 

 

 

 



Resultados: 

 

 

 

 

Tipo Designação

Medidas  previs tas N.º

Nº de insti tuições  envolvidas  em 

projetos  de inovação e experimentação 

socia l

N.º

Ações  de promoção e divulgação com 

vis ta  à  disseminação de melhores  

práticas  e parti lha  de conhecimento de 

novas  formas  de organização interna e 

de prestação de serviços  públ icos  aos

cidadãos  e às  empresas

N.º

Novos  modelos  de inovação e de 

experimentação na Adminis tração 

Públ ica  testados

N.º

Novos  modelos  de inovação e de 

experimentação na Adminis tração 

Públ ica

implementados

N.º

Serviços  públ icos  objeto de aval iação 

da respetiva  prestação do serviço e da  

satis fação dos

utentes

N.º

Redes  criadas/dinamizadas N.º

Ações  de sens ibi l i zação e campanhas N.º

Medidas  de cada operação 

implementadas
%

Ações  de promoção e divulgação 

concluídas
%

Aumento do grau de satis fação dos  

res identes  nas  áreas  intervencionadas  

(Níveis  1 a  10)

Variação 

do nº de 

níveis

Grau de satis fação das  entidades  

envolvidas  (1 a  5)
Níveis

Utentes  satis fei tos  com a  informação 

prestada nos  atendimentos
%

Resultado

85%
Nº de medidas  implementadas/ 

Nº medidas  previs tas  aprovadas  

90%
Número de ações  de 

sens ibi l i zação de campanha 

3 As  atividades  desenvolvidas  

visam a  melhoria  da  qual idade 

de vida  dos  res identes  e 

consequente satis fação com as  

infraestruturas  e ambiente.

4

85%

2
Rede de Cuidadores  e oficinas  

criadas  no âmbito do projeto.

1
Dinamização de uma rede de 

cuidadores .

1

Rede de Cuidadores  de 

Proximidade a  criar no âmbito do 

projeto.

1
Rede de Cuidadores  de 

Proximidade.

1 Criação de Rede de

5 N.º total  de ações  de 

Realização

6 ∑ do número de atividades  

7
∑ do número de organizações  

participantes  na  operação em 

colaboração com o Município

Indicador
Unidade Meta Observações/Metodologia


