


O QUE É?

O Projeto I9 com a Diferença é um projeto de inovação social de Guimarães, que visa criar uma solução 

para uma população atualmente desprotegida, por não se enquadrar em nenhuma das atuais 

respostas sociais. 

O público-alvo são adultos, que reúnem uma ou mais das seguintes condições: estar atualmente fora do 

mercado de trabalho (por inadaptabilidade, doença ou ausência de oportunidade), sem acesso a Centros de 

Atividades Ocupacionais ou que não estejam a frequentar uma instituição de ensino ou no Centro de 

Reabilitação e Formação Profissional e que apresentem limitações significativas ao nível da atividade e 

participação, num ou vários domínios de vida, decorrente de alterações funcionais e estruturais. Este apoio 

pode ser prestado a pessoas com deficiência intelectual, com duplo diagnóstico, ou seja, incapacidades e 

doença mental, ou outros casos, a definir individualmente.



O QUE FAZ?

O I9 com a Diferença é um espaço onde se desenvolvem atividades e se fazem produções de 

pequenos trabalhos fornecidos por empresas da região, ou parcerias com empresas onde possam 

prestar serviços, de forma a criar dinâmicas, respeitando sempre os ritmos e capacidades de cada 

indivíduo. 

Paralelamente é também um espaço de lazer e relaxamento, onde se desenvolvem atividades com 

um acompanhamento individualizado, tendo em conta as especificidades de cada um, usufruindo de 

um programa psicossocial e terapêutico.



QUAIS OS OBJETIVOS?

• melhorar a qualidade de vida destas pessoas; 

• reorientar o seu projeto individual preparando-os para emprego e/ou formação; 

• retirar estes jovens e adultos de situações de exclusão social; 

• alavancar o potencial individual; 

• estimular a experimentação e capacitação, quebrando o ciclo de isolamento social;

• apoiar em simultâneo as famílias e comunidade; 

• procurar uma integração social com resultados positivos.



DESTINATÁRIOS

• adultos em idade ativa

• residentes no concelho de Guimarães

• com incapacidades e/ou doença mental

• sem atuais respostas sociais disponíveis

O QUE NOS DISTINGUE DAS ATUAIS RESPOSTAS SOCIAIS

• não somos uma resposta social permanente (como os CACI's)

• baseamo-nos no projeto de vida do individuo, adaptando a integração às suas competências

• não temos como objetivo final a integração no mercado do trabalho ou a orientação para a formação,

mas sim, a integração do indivíduo na comunidade



ONDE DECORRE

• o projeto tem sede própria, com montra e visibilidade exterior

• as instalações possuem um gabinete individual de acompanhamento terapêutico e orientação

• uma sala de informática e sala multifunções para atividades diferenciadas, lúdicas e produção de trabalhos

• 2 wc

• 1 carrinha de 9 lugares

• Equipamento informático

• Material doado para reutilizar; Material adquirido em função das necessidades

QUE TIPO DE TRABALHOS DESENVOLVE

Dependendo da oferta das empresas parceiras do projeto e das competências que sejam identificadas nos 

destinatários: 

• internos (na sede do projeto) - costura, embalagem, etiquetagem, etc.

• externos (em empresas) - têxtil, hotelaria e restauração, etc.





QUEM ESTÁ ENVOLVIDO

A equipa é constituída por 4 pessoas:

• coordenadora (1/2 tempo) e terapeuta ocupacional (1/2 tempo) 

• psicóloga (1/2 tempo), 

• educadora social 

• auxiliar da área de animação sociocultural

Com o apoio dos técnicos da CERCIGUI na área do marketing, administrativo e 

financeiro

O projeto tem como meta definida apoiar 40 pessoas



QUEM ESTÁ OU ESTEVE CONNOSCO ATÉ À DATA?
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DIAGNÓSTICOS

• Perturbação na Saúde Mental – 11

• Perturbação no Desenvolvimento Intelectual – 14

• Paralisia Cerebral – 5

• Traumatismo Crâneo Encefálico – 2

• Síndromes vários – 4

• Doença oncológica – 3

Total: 39 destinatários

QUEM ESTÁ OU ESTEVE CONNOSCO ATÉ À DATA?
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CRFP Cercigui – 4 encaminhamentos

CFP Modatex – 1 encaminhamento

Estágio profissional c/ CRL – 1 encaminhamento

CACI – 1 encaminhamento

Desistência por doença oncológica - 1

QUEM ESTÁ OU ESTEVE CONNOSCO ATÉ À DATA?



• Acordos de cooperação com as escolas de referência – 2

• Substituição/colaboração em atividades de limpeza na Cercigui – 3 destinatárias

• Experiência em local de trabalho - 2 empresas

• Protocolos para doação de material – 4 empresas

• Realização de tarefas das linhas de produção – 3 empresas

PARCERIAS



• Dimensão das instalações – insuficientes face ao crescimento do projeto;

• Recursos humanos – equipa reduzida;

• Inviabilidade de gratificação do trabalho aos destinatários finais;

• Pandemia COVID 19 – o contexto dificulta a procura e integração dos jovens em contextos 

profissionalizantes;

• Fim previsto do financiamento.

CONSTRANGIMENTOS/DIFICULDADES



De segunda a sexta feira, das 9h00 às 17h00, sendo que os destinatários frequentam duas a três 

vezes por semana de acordo com:

- Necessidades e expectativas das famílias/jovens;

- Organização do espaço e das tarefas produtivas.

COMO FUNCIONAMOS?



COMO SINALIZAR

Envie-nos um e-mail para i9.com.a.diferenca@gmail.com com:

• nome completo da pessoa a sinalizar 

• Idade do destinatário

• dados de contacto (do próprio ou de um familiar), 

Ou contacte-nos através do número 253 423370 

mailto:i9.com.a.diferenca@gmail.com


Celebrar a vida e dias especiais

Atividades na comunidade

Artesanato inclusivo

Produção
Lazer, estar com os amigos

SOMOS I9…SOMOS DIFERENTES!
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