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“A ideia de que devemos
fazer tudo o que está
ao nosso alcance para
que tenhamos uma
comunidade melhor é
aquela que norteia este
projeto”.

Paulo Cunha
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Quando são entregues?
A atribuição dos Selos Famalicão Visão’25 tem
lugar na sessão solene comemorativa do Dia
do Concelho, a 28 de setembro. Depois dos
Paços do Concelho, em Famalicão, de Pedome
e Vermoim, este ano a cerimónia teve lugar na
vila de Riba de Ave.

O QUE SÃO?

QUE CATEGORIAS?

Os Selos Famalicão Visão’25 reconhecem
iniciativas, ações ou projetos com impactos
assinaláveis no território, na economia e
na sociedade. Boas práticas inovadoras e
inspiradoras que reforçam os valores e a
identidade famalicenses, impulsionam o
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e
promovem a afirmação territorial do concelho.

As categorias a concurso são quatro: Famalicão
Made IN (projetos empreendedores que
potenciem a incorporação tecnológica
e aumentem a competitividade e
internacionalização do território), B-Smart
Famalicão (projetos que promovam uma
economia mais eficiente na utilização de
recursos), Famalicão Voluntário (projetos que
reforcem o capital social e impulsionem novos
ambientes de participação e envolvimento
ativo) e Famalicão Comunitário (projetos
coletivos e de cooperação e colaboração
entre atores públicos e privados, potenciadores
dos valores do futuro).

COMO SURGIRAM?
São promovidos pelo município de Vila Nova
de Famalicão desde 2016, no âmbito do Plano
Estratégico 2014-2025 para o concelho.

QUEM DECIDE?
QUEM PODE CONCORRER?
São admitidos para análise os projetos
desenvolvidos pelos cidadãos ou por entidades
públicas ou privadas, quer sejam apresentados
pela entidade responsável pelo projeto ou por
terceiros.

As propostas submetidas são analisadas por
um júri externo, constituído por diversas pessoas
de diferentes áreas, que avalia com total
independência as propostas apresentadas
reconhecendo-as como boas práticas.

QUANDO SÃO ENTREGUES?
COMO CANDIDATAR?
A apresentação dos projetos para atribuição
do selo é efetuada através do preenchimento
do formulário disponibilizado para o efeito
no portal online do município em www.
vilanovadefamalicao.org.

A atribuição dos Selos Visão’25 tem lugar
na sessão solene comemorativa do Dia do
Concelho, a 28 de setembro.
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Categoria
Famalicão
Made IN
Robótica
1 Clube
Escola Profissional Forave
O Clube Robótica nasceu em 2016 na
Escola Profissional Forave com o objetivo de
proporcionar aos alunos a oportunidade de
terem um primeiro contacto com a robótica,
desenvolvendo conhecimento na área da
eletrónica e programação.

Laurus Nobilis Music Famalicão
Associação Ecos Culturais do Louro
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O Laurus Nobilis Music Famalicão é um festival
de verão direcionado para os amantes do Rock
e do Heavy Metal que todos os anos “invade” a
freguesia do Louro. Destaca-se pela sua ligação
e envolvimento com a comunidade local e
por ter como principal objetivo a obtenção de
fundos para a construção da Casa do Artista
Amador.

3 Tenowa
Riopele
Dois anos de investigação pura trouxeram à luz
do dia a Tenowa, a marca verde da Riopele
para vestuário feito com tecido produzido com
matéria-prima 100% reciclada que em 2018 foi
distinguida com o Prémio Produto Inovação
COTEC.

Musgo - The Lighting Jacket
Scorecode Têxteis
Dotado de iluminação inteligente com fibras
óticas, o casaco tecnológico Musgo destinase a quem anda a pé, faz corrida ou circula
de bicicleta e pretende ajudar a combater a
sinistralidade de peões e ciclistas.
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Famalicão Made IN
São reconhecidos os projetos empresariais
que potenciam a incorporação tecnológica,
procuram a excelência na produção,
desenvolvem uma economia baseada no
conhecimento e na inovação e aumentam a
competitividade e a internacionalização.

100% Escola
5 Rádio
Escola Básica de Delães
A Rádio 100% Escola foi criada em junho de
2018 para levar música aos diversos espaços da
Escola Básica de Delães, mas sobretudo para
ser suporte de apoio a novas metodologias de
ensino e incentivo à aprendizagem.

Kortex Industrial Hub
KT Kortex Technologies
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É uma plataforma que promove movimentos
colaborativos e simbioses industriais entre
agentes económicos, contribui para uma maior
sensibilização para a importância de uma
abordagem circular à economia e fomenta
a participação e o envolvimento dos agentes
económicos na procura de soluções para a
redução do desperdício de materiais.

de Plásticos
7 Triturador
Escola Profissional CIOR
A construção partilhada – entre alunos,
professores e empresas - de um protótipo de
uma máquina trituradora de plásticos foi o
resultado final do projeto de turma dos alunos
do 10.º ano do Curso Técnico de Produção
Metalomecânica da Escola Profissional CIOR.

AESACADEMY
Sociedade Gastronómica e Turística
Em funcionamento desde 2017, a AESACADEMY
é uma academia de formação profissional
na área da restauração, um espaço onde o
mundo da cozinha está ao alcance de quem
quiser integrar a sabedoria dos grandes chefs.
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Categoria
B-Smart
Famalicão
1 QuintalBio
Semente Vertical Unipessoal
O QuintalBio é uma plataforma online que
permite ao consumidor comprar frutas e
legumes biológicos, de produtores locais de Vila
Nova de Famalicão, diretamente da horta.

A Invasão dos Microplásticos
– Um Estudo sobre a Consciência
Escola Sec. Camilo Castelo Branco
O estudo de mercado “A invasão dos
microplásticos” foi elaborado pelos alunos da
Escola Secundária Camilo Castelo Branco e
da Escola Básica de Antas para conhecer os
hábitos de utilização de plástico da população
famalicense. Alterar consciências e práticas
consideradas negativas para o ambiente
e para a saúde foi um dos seus principais
objetivos.

Horta para o Prato
3 Da
EB 2,3 Júlio Brandão
O projeto “Da Horta para o Prato” da EB 2,3
Júlio Brandão assenta na existência de uma
horta nas instalações desta escola para que
os alunos possam contactar diretamente com
alguns pressupostos praticados na agricultura
biológica. Enquanto alguns estudantes colocam
a mão na terra, semeiam, cuidam das plantas,
observam o seu crescimento e colhem o fruto,
outros - futuros chefs - utilizam os produtos na
confeção de refeições no âmbito do Curso de
Restauração e Bar.
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B-Smart Famalicão
São reconhecidos projetos ou ações que
aumentam a qualidade de vida, otimizando as
ligações entre o rural, o urbano e o industrial, e
conduzem a um território mais autossuficiente,
sustentado na economia doméstica.

Circular
4 Aldeia
União de Freguesias de Seide
O projeto “Aldeia Circular” assenta na criação
de um espaço de compostagem comunitário
e de um Mercado de Troca por Troca, onde é
feita a troca do composto produzido a partir
de resíduos orgânicos por produtos de interesse
comunitário, como por exemplo, livros usados.

E no fim, há um princípio
Jardim de Infância de Oliveira São
Mateus
O projeto “E no Fim, há um princípio” visa
sensibilizar as crianças, bem como toda
a comunidade, para a problemática dos
resíduos elétricos e eletrónicos no ambiente
e para a importância do seu adequado
encaminhamento.

fim – reciclagem e reutilização
6 Sem
de produtos de apoio
Junta de Freguesia de Brufe

O projeto “Sem Fim – reciclagem e reutilização
de produtos de apoio” promove uma solução
local de economia circular para a reparação
e reutilização comunitária de produtos como
camas articuladas, cadeiras de rodas e
equipamentos eletrónicos.
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Categoria
Famalicão
Força V
1 Inc-L-Tec
Escola Sec. Camilo Castelo Branco
Através do projeto “Inc-L-Tec”, os alunos do
curso de Técnico de Audiovisuais da Escola
Secundária Camilo Castelo Branco dão vida
a potencialidades não exploradas de outros
colegas, amigos e da comunidade em geral.
Conscientes da diferença que podem fazer
na construção de saberes, os alunos dão cor,
movimento, alegria, novidade e brincam com
os demais interessados em explorar novas
competências. O projeto foi um dos vencedores
da edição de 2018/2019 do “Prémio Linka-te aos
Outros” da AMI.

Um Traço por Magalhães
Centro Artístico A Casa ao Lado
“Um Traço por Magalhães”. Assim se chama o
projeto de intervenção urbana promovido pelo
Centro Artístico A Casa ao Lado cujo objetivo
assenta na promoção do diálogo intercultural
através da inclusão pelas artes e que resulta
em intervenções artísticas comunitárias que
simbolizam os 500 anos da circum-navegação
de Fernão de Magalhães.

3 ArTerapia
ACIP – Ave Cooperativa de Intervenção
Psico-Social

Criado em 2015, o projeto ArTerapia da ACIP
alia a arte à terapia ocupacional. A quebra
do isolamento, o aumento da rede de suporte
informal e a consequente integração social dos
seus participantes são as principais mais-valias
deste atelier gerado no seio das duas Comissões
Sociais Inter Freguesias de que a ACIP faz parte.
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Famalicão Força V
São reconhecidos projetos ou ações que
impulsionam novos ambientes de participação
e envolvimento da comunidade.

– Intervenção de Arte Urbana
4 Traço
Ass. de Moradores das Lameiras/
Centro Artístico A Casa ao Lado

Explorando o conceito de cidadania cultural, o
projeto “Traço” utilizou a arte como instrumento
de inclusão social, procurando minimizar os
riscos de exclusão social dos mais jovens através
da formação artística. A sua intervenção
resultou na pintura dos rostos de algumas
personalidades marcantes do concelho e dos
jovens da Urbanização das Lameiras nas Torres
do Edifício.

Laboratórios de Aprendizagem
e Conhecimento
Centro Social e Paroquial de Requião/
Coop. de Ensino Didáxis
A criação dos “Laboratórios de Aprendizagem
e Conhecimento” permitiu “transportar” as
aulas práticas do Curso Profissional Técnico
de Geriatria da Didáxis para o Centro Social
Paroquial de Requião, promovendo desta forma
a intergeracionalidade entre os alunos e utentes
destas duas instituições e uma aprendizagem
interativa e inovadora.

Sem Muros
6 Escola
Comissão Social Inter-Freguesias de
Avidos, Lagoa, Landim e Seide

A “Escola Sem Muros” surgiu no seio da CSIF de
Avidos, Lagoa, Landim e Seide aproximando
escola e comunidade através de novas
metodologias de aprendizagem, enraizando
as crianças à riqueza da sua cultura local e
valorizando os agentes educativos informais,
num projeto “onde todos ensinam e todos
aprendem”.

5

12

SELOS FAMALICÃO VISÃO’25

Categoria
Famalicão
Comunitário
Vale Prevenir
1 Mais
Centro de Solidariedade Projeto Homem
O projeto “Mais Vale Prevenir”, desenvolvido
desde 2008 pelo Centro de Solidariedade Projeto
Homem, é um projeto de prevenção do uso e
abuso de substâncias psicoativas que procura
contribuir para o desenvolvimento pessoal de
cada criança e jovem aumentando as suas
competências pessoais e relacionais.

Laços Intergeracionais
Centro Social e Paroquial de Ribeirão
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O projeto “Laços Intergeracionais” cria
momentos de convivência entre as várias
gerações de utentes do Centro Social e
Paroquial de Ribeirão, promovendo assim a
partilha de experiências e (re)encontros de
saberes e vivências inseridos na planificação
pedagógica mensal da educação pré-escolar
da instituição.

das Artes
3 Labirinto
Centro Artístico A Casa ao Lado
É o mais recente projeto do Centro Artístico A
Casa ao Lado e proporciona uma experiência
ímpar e inesquecível aos visitantes, através de
uma viagem exclusiva pela história mundial
do grafismo, percorrendo diferentes épocas,
costumes e técnicas de pintura com milhares de
anos.

Procuram-se Abraços
Mundos de Vida
Com o projeto “Procuram-se Abraços”, a
instituição Mundos de Vida pretende criar
uma nova geração de famílias de acolhimento,
concretizando assim um dos mais elementares
direitos: “o direito de cada criança crescer
numa família”.
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Famalicão Comunitário
São reconhecidos projetos ou ações que
valorizam o coletivo, reforçam a cooperação
entre diversos atores e promovem a
corresponsabilização dos cidadãos.

dos Galheiros
5 Queima
Koklus - Associação Juvenil de Fradelos
A tradição da Queima dos Galheiros realiza-se
na freguesia de Fradelos e assinala o final das
festividades carnavalescas e o início da quaresma
pascal. Nos últimos anos, esta peculiar tradição
tem ganho dimensão, muito graças ao trabalho
incentivador promovido pela Associação Juvenil
de Fradelos Koklus que tem procurado envolver a
comunidade na iniciativa.

AEC’s da Escola Básica de Requião
Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica de Requião
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Na EB1 de Requião, as manhãs são de estudo e
as tardes são de muita brincadeira e atividades
extraordinárias com dança, teatro, andebol,
artes e inglês para o 1.º e 2.º anos, num modelo
educativo diferenciador no qual a associação
de pais assume um papel ativo.

Vínculo
7 OAssociação
Horas Sinceras
“O Vínculo” é um projeto promovido desde 2017
pela Associação Horas Sinceras com o objetivo
de apoiar as famílias do concelho num dos seus
momentos de maior importância e mudança
- o nascimento de um filho -, apoiando-as na
sua reestruturação no plano económico, social,
comportamental e, não menos importante, na
vertente emocional.

Cartografia Social da Ciclovia
CSIF Gondifelos, Cavalões, Outiz e
Louro
A CSIF assumiu a construção da ciclovia
Famalicão-Póvoa de Varzim como uma
oportunidade para o desenvolvimento da
sua comunidade. Nesse sentido, foram
realizadas sessões comunitárias para a
identificação dos recursos e potencialidades
do território, atribuindo à população o papel
de investigador-ator, comprometendo-a com o
desenvolvimento integrado do seu território.
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Projetos
Inspiradores
2018 | 2017 | 2016

2018
Famalicão Made IN
Partteam
ClusterWall
MJM Marjomotex
Plano de Competitividade e Internacionalização
Centro Social e Cultural de São Pedro de Bairro
Empreender para integrar

B-Smart Famalicão
Jardim de Infância de Seide S. Miguel
Horta Biológica

Famalicão Força V
PASEC
Eurobairro – E6G
Fundação Castro Alves
Castro Alves em Festa

Famalicão Comunitário
PASEC
Escola de Adultos Habitat
Escola Básica de Ribeirão
Alunos Promotores do Sucesso
Farmácia do Calendário
Phuturo Saudável
Re-food Vila Nova de Famalicão
Re-Food 4 Good
INAC
Um Por Todos

Estes foram os 38 projetos vencedores
das três primeiras edições dos Selos
Famalicão Visão’25.
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2017
Famalicão Made IN

Famalicão Comunitário

Partteam
Projeto “NOMYU”

Ribapão
Ribapão & Camilo Castelo Branco – Sabores e
Cultura

CEVE - Cooperativa Elétrica do Vale do Este
Projeto TEC CEVE – Incorporação Tecnológica
Marjomotex
Marjomotex – Plano de Desenvolvimento Sustentável

B-Smart Famalicão
Engenho – Associação de Desenvolvimento Local
do Vale do Este
Projeto “Engenho Verde”
Centro Social e Cultural de São Pedro de Bairro
Projeto ‘Com(ns) Ciência’

Famalicão Força V
Escola Básica da Lagoa
Projeto “Pelo Gesto e Pelo Som”
Departamento de Educação Especial do
Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco
Projeto “OportUNIDADE IV”
Jardim de Infância de Seide S. Miguel
Projeto “Ser Voluntário é Ser Feliz”
Fundação Castro Alves
Programa Envelhecimento Ativo

CLDS Famalicão 3G - Contrato Local de
Desenvolvimento Social
Oficinas de Inovação Social na Escola
Agrupamento de Escolas de Gondifelos
Projeto ‘Voar Mais Alto – Ser, Saber, Fazer’
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2016
Famalicão Made IN

Famalicão Força V

CMSOCKS, Peúgas Carlos Maia
Projeto “Aumento da capacidade produtiva e
conquista de novos mercados”

Re-Food 4G Famalicão
Projeto “Núcleo Re-Food de Vila Nova de Famalicao”

Mundos de Vida
Colégio Bilingue – 1.º Ciclo

YUPI
Projeto “TIME4U – Bolsa de Voluntariado e
Participação Ativa Juvenil”

Injex, Pinheiro de Lacerda
Projeto “Injex – de 2013 a 2019”

Famalicão Comunitário

Marjomotex II
Marjomotex II – Plano de Internacionalização
Sustentável
CITEVE
Projeto “NETT – Novas Empresas Tecnológicas
Têxteis”
AMBVL, Acessórios de Luxo
Projeto “Internacionalização da marca Âme Moi”
FAMASETE
WINGSYS Versão 2.0

B-Smart Famalicão
Oficina - Escola Profissional do INA
Bgreen / Ecological Film Festival
CSIF do Vale do Este
Feira de Produtos da Terra
Centro Social e Paroquial de Ribeirão
Hortas Acessíveis
Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro
Projeto “Ser-Sempre em Reabilitação”

CEVE – Cooperativa Elétrica do Vale do Este
Projeto “CEVE Solidária”
Associação de Pais e Encarregados de Educação
da EB Quintão e JI Mosteiro
Requalificação da Escola Básica de Arnoso Santa
Eulália
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