
 

Designação do projeto | Cultura Para Todos 
Código do projeto | NORTE-07-4230-FSE-000026 
Objetivo principal| Promover a inclusão social e combater a pobreza 
Região de intervenção | Norte 
Entidade beneficiária | Município de Caminha 

 

Data de aprovação | 12/11/2020 

Data de início | 04/03/2021 

Data de conclusão | 31/12/2021 

Custo total elegível | 249.815,49€ 

Apoio financeiro da União Europeia - FEDER | 212.343,17€ 

Apoio financeiro público nacional/regional |37.472,32€ 

 

Objetivos | - Promover a participação ativa da população desfavorecida em ações carácter 
cultural, garantindo a génese e a consolidação de uma dinâmica de trabalho geradora da 
aquisição e desenvolvimento de competências básicas, pessoais, sociais e profissionais por parte 
dos destinatários; - Encontrar, através da Cultura, novas linguagens que permitam a 
comunicação dos indivíduos e/ou famílias excluídas ou socialmente desfavorecidas, com a 
comunidade local e com as entidades transmissoras de conhecimento, as quais habitualmente 
não se intersetam na dinâmica quotidiana da comunidade local, provocando encontros que 
permitam o florescimento de pontos de interesse comuns e contribuindo para a redução das 
desigualdades sociais; - Promover a realização de ações inovadoras de inclusão social que 
potenciem a vida ativa e inclusiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social, fomentando 
o seu envolvimento em práticas artísticas e culturais, promovendo a integração, a partilha e o 
diálogo social; - Fomentar o acesso e a fidelização de novos públicos à Cultura, através da 
promoção da participação e do acesso a ações, a eventos e a espaços culturais que, alicerçados 
numa lógica de igualdade e equidade social, contribuem ativamente para a eliminação das 
assimetrias sociais, económicas, culturais e territoriais; - Desenvolver iniciativas de inclusão 
social que permitam, através da participação cultural e artística, a criação e/ou solidificação de 
sentimentos de pertença da população em risco de exclusão social à comunidade, potenciando 
também a celebração de parcerias que envolvam uma ampla gama de entidades; - Promover a 
igualdade de acesso e a fruição cultural, combatendo os fatores geradores de discriminação. 

 

Atividades | Este projeto contempla um conjunto de ações de intervenção que, tendo por 
epicentro a Cultura, pretende promover: o empoderamento das pessoas e do coletivo 
(intervenção social em rede, sistémica e ecológica), a inclusão social da população 
desfavorecida, a valorização e a promoção da criação artística e da vida cultural. Isto será feito 
através da otimização da experiência e competências adquiridas. 



 

Resultados esperados/atingidos | Estas ações permitirão ultrapassar barreiras promotoras da 
desigualdade social e da discriminação social, e garantir que a população em situação de 
vulnerabilidade socioeconómica olhe para a produção cultural de uma forma inovadora e se 
envolva na criação da mesma. Em resultado desta lógica de atuação pretende-se o aumento da 
criação artística, da capacidade instalada de fidelização e atração de novos públicos, garantindo 
o envolvimento da comunidade e o acesso à Cultura de forma transversal e inclusiva. 


