
 
 
 

Informações Candidatura “Oficina do Brinquedo Tradicional “para 
publicitação site CMV 

 

Designação Projeto |Oficina do Brinquedo Tradicional 

  Código Projeto |NORTE-05-4943-FEDER-000078  

Objetivo Principal| Promover a inclusão social e combater a pobreza 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Valongo 

Data de aprovação| 28.03.2018 

Data início| 23.12.2016 

Data conclusão | 30.06.2023 

Investimento total | 4 019 718,87 € 

Custo total elegível |3 958 351,53 € 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER -2 047 258,62 € 

Apoio Financeiro Público Local |1 911 092,91 € 

 

Objetivos da operação: 

A Operação “Oficina do Brinquedo Tradicional” tem como principal objetivo reabilitar a antiga 

Escola Primária de Cabeda, com vista a aplicação de numa nova estratégia de luta contra a pobreza 

e exclusão social, a partir da qual se afirma o desenvolvimento local como fim da ação social, a 

educação como valor essencial, a família como meio a preservar e valorizar, assim como a 

formação e o emprego como áreas essenciais de inserção. Neste âmbito, a Operação “Oficina do 

Brinquedo Tradicional” apresenta os seguintes Objetivos Específicos: - Contribuir para inclusão 

social garantindo a acessibilidade para todos e criando respostas de dinamização e combate à 

exclusão social; - Requalificar e animar espaços públicos inseridos em zonas desfavorecidas; - 

Promover a tradição da arte do fabrico do brinquedo na Comunidade Desfavorecida, exercendo 

um papel educativo/formativo nos jovens e incentivando a sua participação; - Promover o convívio 

intergeracional e o envelhecimento ativo; - Fomentar a criatividade e o empreendedorismo social, 

promovendo a partilha e recolha de saberes entre a comunidade; - Estimular a inovação das 

empresas do sector, como forma de combate ao desemprego de longa duração; - Divulgar o 

Brinquedo Tradicional Português a outros níveis territoriais; - Valorizar o património histórico-

cultural regional, com relevante interesse para a inclusão social. 

 

As atividades previstas na presente intervenção serão as seguintes: 

• Contribuir para inclusão social garantindo a acessibilidade para todos e criando respostas 

de dinamização e combate à exclusão social; 



• Requalificar e animar espaços públicos inseridos em zonas desfavorecidas; 

• Promover a tradição da arte do fabrico do brinquedo na Comunidade Desfavorecida, 

exercendo um papel educativo/formativo nos jovens e incentivando a sua participação; 

• Promover o convívio intergeracional e o envelhecimento ativo; 

• Fomentar a criatividade e o empreendedorismo social, promovendo a partilha e recolha 

de saberes entre a comunidade; 

• Estimular a inovação das empresas do sector, como forma de combate ao desemprego de 

longa duração; 

• Divulgar o Brinquedo Tradicional Português a outros níveis territoriais; 

• Valorizar o património histórico-cultural regional, com relevante interesse para a inclusão 

social. 

Resultados Esperados: 

Indicador 

Unidade Quantidade 

Código Designação 

O.09.08.03.C Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas  m21 5159,00 

R.09.08.01.E Aumento do grau de satisfação dos residentes nas áreas de intervenção  1 a 10 6,00 
 

Fotos (pré-intervenção): 





 

    

 


