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A AGIR XXI – Associação para a Inclusão Social, no âmbito da educação para o desenvolvimento social, nasce em 2000, tendo vindo a 

promover atividades nas mais variadas áreas, com especial atenção às necessidades dos beneficiários e às situações laborais precárias. 

Pretende-se assim apresentar à sociedade portuguesa enquanto resposta regular e contínua, contribuindo para a erradicação da pobreza, 

auxiliando na melhoria da qualidade da vida nos vetores socioeconómicos e familiares, promovendo a educação ao longo da vida. 

A Associação tem como eixos orientadores: 

 

i) Contribuir para a redução da taxa de desemprego e alcançar níveis de emprego produtivo e em pleno, através do acompanhamento 

fornecido pelo Gabinete de Inserção Profissional (GIP), canalizando os beneficiários para percursos formativos qualificados e 

qualificantes e oportunidades profissionais; 

ii) Ministrar formações em diferentes áreas promovendo o desenvolvimento pessoal e social e a autonomia através da qualificação e 

(re)descoberta de novas/diferentes capacidades profissionais e sociais; 

iii) Trabalhar em parceria e em rede tendo como objetivo integrar o seu público-alvo na vida ativa de forma consciente, valorizando as 

capacidades empreendedoras dos beneficiários que acolhe; 

Neste momento, a Associação tem projetos em desenvolvimento e por iniciar.  
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ATIVIDADE/AÇÃO OBJETIVO POPULAÇÃO ALVO NÚMERO DE 

UTENTES 

PARCERIAS PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

Gabinete de 
Inserção 
Profissional 
(GIP) 

Gabinete em parceria com o 
IEFP, cujo objetivo principal é o 
de prestar apoio a jovens e 
adultos desempregados, 
permitindo uma 
descentralização dos serviços 
gerais, proporcionando uma 
resposta mais próxima e 
pessoal. Algumas das funções 
deste gabinete são:  
i) Fornecer informação 

profissional para jovens e 
adultos desempregados; 

ii) Apoiar na procura ativa de 
emprego; 

iii) Encaminhar para ofertas de 
qualificação; 

Divulgar ofertas de emprego. 

População jovem ou 
adulta, inscrita nos 
centros de emprego 
e/ou beneficiários de 
prestações sociais de 
desemprego. 

Previstos (com 
base nos anos 
anteriores): 5 
000 

IEFP 
Microsoft-RS 
 

De Janeiro a 
Dezembro, em 
regime de 
continuidade. 

GEPE Criação de um grupo para a 
entreajuda na procura de 
emprego, um grupo informal de 
pessoas desempregadas, que se 
reúnem periodicamente na qual 
todos os elementos colaboram e 
se entreajudam. Grupo mediado 
por 1/2 técnicos que se 
encarregam de dinamizar as 
sessões, promover o diálogo, a 
entreajuda e estimulação de 
competências e aprendizagens 

Pessoas desempregadas 
que estejam à procura de 
emprego. 

Previstos: 20 
 
 

IPAV 
 

Projeto iniciado 
em novembro de 
2017. 
De janeiro a 
dezembro 
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associadas à empregabilidade. 
Objetiva-se evitar a 
desmotivação, isolamento e 
tendência depressiva que por 
vezes o desemprego conduz.  

EFA B1+B2 
Costureiro/a Modista 

Oferta de educação e formação 
para adultos que pretendam 
aumentar as suas qualificações e 
desenvolvem-se de acordo com 
percursos de dupla certificação 
para candidatos com inscrição 
ativa nos centros de emprego que 
saibam ler e escrever, sem terem 
completado o 4º ano, se 
terminarem com aproveitamento 
ficam com o 6º ano e uma 
certificação profissional, com a 
duração de cerca de 12 meses.  

Pessoas desempregadas, 
inscritas nos centros de 
emprego, com prioridade 
para residentes da 
freguesia de Marvila. 

Previstos: 20  Segunda turma 
iniciada em junho 
de 2017 
Término em junho 
de 2018 
Início de nova 
turma em junho 
de 2018 

EFA B3 Costureiro/a 
Modista 

Oferta de educação e formação 

para adultos que pretendam 

aumentar as suas qualificações e 

desenvolvem-se de acordo com 

percursos de dupla certificação 

para candidatos com inscrição 

ativa nos centros de emprego que 

possuam o 6º ano completo, se 

terminarem com aproveitamento 

ficam com o 9º ano e uma 

Pessoas desempregadas, 
inscritas nos centros de 
emprego, com prioridade 
para residentes da 
freguesia de Marvila. 

Previstos: 20 IEFP Segunda turma a 
iniciar em junho 
de 2018 
Término em 
dezembro de 
2019 
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certificação profissional, com 

duração de cerca de 18 meses.  

 

Qualifica + Costura Formação de costura, de curta 
duração, que potencia o regresso 
ao mercado de trabalho de 
desempregados, com a 
possibilidade de adquirir módulos 
para futura RVCC escolar e 
integração em formação em 
contexto de trabalho. 

Pessoas desempregadas, 
inscritas nos centros de 
emprego, com prioridade 
para residentes da 
freguesia de Marvila. 

Previstos: 20 IEFP Primeira turma 
iniciada em 
dezembro de 
2017 
Término em abril 
de 2018 

Vida Ativa Geriatria Formação de geriatria, de curta 
duração, que potencia o regresso 
ao mercado de trabalho de 
desempregados com formação 
em context de trabalho. 

Pessoas desempregadas, 
inscritas nos centros de 
emprego, com prioridade 
para residentes da 
freguesia de Marvila. 

Previstos: 20 IEFP Primeira turma 
iniciada em 
outubro de 2017 
Término em 
março de 2018 

Vida Ativa Apoio à 
Infância 

Formação de apoio à infância, de 
curta duração, que potencia o 
regresso ao mercado de trabalho 
de desempregados, com 
formação em context de trabalho. 

Pessoas desempregadas, 
inscritas nos centros de 
emprego, com prioridade 
para residentes da 
freguesia de Marvila. 

Previstos: 20 IEFP Primeira turma a 
iniciar em junho 
de 2018 
Término em 
dezembro de 
2019 
 

Banco de 
Roupa/Loja Social 

A partir de um projeto iniciado em 
2012, a Associação pretende, 
ancorada nas bolsas de 
voluntários ao seu dispor e no 
atelier de costura, desenvolver 
um conceito de loja social que 
permitirá aos indivíduos em 
situação económica precária, 
aceder a um conjunto de peças 
de vestuário. A recolha de roupa 
será feita em vários pontos da 
cidade (entidades parceiras e 

Projeto aberto à 
comunidade. 

Previstos: 60 
 
 

Junta de Freguesia de 
Marvila; 
Entidades Parceiras; 
Bolsa de voluntários 
da AGIR XXI; 
Bolsa de voluntários 
da CML. 

Projeto iniciado 
em 2012, em 
permanência. 
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escolas, por exemplo) e depois 
adaptadas de modo a que as 
pessoas tenham acesso ao 
vestuário em condições dignas.  

Handmade in 
Marvila 

Através do projeto HANDMADE 
IN MARVILA pretende-se 
combater o desemprego ao dar 
continuidade ao apoio no 
percurso de (re)integração 
profissional dos formandos em 
costura da Associação, por forma 
a que os mesmos adquiram 
competências no âmbito do 
desenvolvimento de uma atitude 
empreendedora, através da 
criação de uma marca associada 
e registada pela AGIR XXI e de 
um negócio social na confeção de 
peças de vestuário e acessórios 
de moda. 

Indivíduos que concluíram 
a formação em 
Costureiro/a Modista, na 
AGIR XXI, que permanecem 
em situação de 
desemprego e 
vulnerabilidade face à sua 
matriz socioprofissional 

Previstos: 10 JF de Marvila, IEFP, 
ACRAS, AASPS, 
RedEmprega Lx 
Oriental 

Projeto a iniciar 
em 2018, com 
previsão de 
estabelecimento 
de regime de 
permanência. 

Ações de 
Sensibilização 
Bairro Leitor 

Treino de competências pessoais 
e sociais com uma turma de 
PIEF, no Casalinho da Ajuda, no 
âmbito do projeto BIP/ZIP Bairro 
Leitor. 

Jovens com poucas 
competências ao nível 
pessoal e social, com 
dificuldades escolares. 

Previstos: 12 AGIR XXI (promotora 
dos workshops) 

Sessões iniciadas 
em novembro de 
2017 
Término em junho 
de 2018. 

Ações de 
Sensibilização 
Pontuais 

Informar e capacitar pessoas no 
âmbito de diversas temáticas, tais 
como Técnicas de Procura de 
Emprego, Competências 
Pessoais e Sociais, entre outras.  
 

Diversificada. Previstos: 100 Escolas da Freguesia, 
outros GIP’s 

De janeiro a 
dezembro, 
quando 
requisitado. 

Programa Mentores 
para Migrantes 

Através deste projeto, 
promovido pelo Alto 
Comissariado para as 
Migrações (ACM) em parceria 
com a Câmara Municipal de 

População 
migrante/refugiada, a 
residir em Portugal 

Previstos: 30 ACM 
CML 

De janeiro a 
dezembro, em 
regime de 
continuidade. 

mailto:info@agirxxi.pt


 

6 
Rua do Vale Formoso de Cima, 47, 1950 - 265 Lisboa 

 info@agirxxi.pt | Tel/Fax  21 838 00 03 
927550178 

 

Lisboa (CML) e uma rede de 
entidades espalhadas pelo 
país, pretende-se constituir 
uma resposta para a 
problemática da integração de 
população migrante, 
potenciando a criação de uma 
bolsa de voluntários que, de 
algum modo, consigam apoiar, 
em diferentes áreas, a 
população em questão. A 
Associação disponibiliza para 
este efeito um técnico cujas 
funções são as de: 

i) Entrevistar tanto os 
voluntários como os 
migrantes; 

ii) Fazer o matching entre 
as duas partes; 

iii) Gerir os processos de 
mentoria; 

iv) Fazer avaliação do 
processo. 

RedEmprega Lx 
Oriental 

A RedEmprega Lisboa é um 
projeto inserido no âmbito do 
Programa Municipal para a 
Economia Social e promoção 
da Empregabilidade em Lisboa 
que visa promover redes de 
apoio para pessoas à procura 
de emprego. Tem como 
objetivo dar uma resposta para 
a inserção profissional de 
pessoas à procura de emprego, 
pela sua forma de atuação 
integrada e pela ligação 
privilegiada estabelecidas com 

Pessoas desempregadas 
ou empregadas que 
necessitem de apoio ou 
orientação 
profissional/formativa. 

Previstos: 200 CML, APEA, Aga -
Khan, SCML, 
Instituições de Marvila, 
Olivais e Parque das 
Nações 

Atividade em 
desenvolvimento 
desde janeiro de 
2017, em 
continuidade.  
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as empresas, procurando 
encontrar soluções de 
formação adaptadas e 
orientadas para as suas 
necessidades, trabalhando no 
sentido do job –matching. A 
Associação criou, em conjunto 
com as entidades parceiras, em 
2017, a RedEmprega Lx 
Oriental onde se trabalham as 
sinergias entre os parceiros e 
estabelecem-se 
conhecimentos com entidades 
empregadoras por forma a 
integrar profissionalmente os 
beneficiários de cada entidade 
integrante na rede.  

Factor E  Tendo iniciado em 2014, o 
projeto desenvolvido no âmbito 
do Eixo 5 da Comissão Social 
da Freguesia de Marvila, 
inserido na temática Emprego e 
Empreendedorismo, 
pretendendo integrar pessoas 
no mercado de trabalho através 
do módulo AGE.  

População em situação de 
desemprego ou à procura 
de novo emprego 

Previstos: 100 Junta de Freguesia de 
Marvila 
ACRAS 
Aguinenso 
Santa Casa da 
Misericórdia  
SEA Agência de 
Empreendedores 
Sociais 
CAIS 
AMI 
IEFP 
 

Atividade em 
desenvolvimento 
desde 2014, em 
continuidade. 
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