
 
 

 

Ficha de Projecto 

Tipologia “Contractos Locais de Desenvolvimento Social” 

Financiamento: POISE / Instituto da Segurança Social (Organismo Intermédio) 

N.º da Candidatura: Poise-03-4232-FSE-000343 

Nome do Projecto: CLDS 4G Chaves 

Comparticipação: 572.989.81€ 

Duração: 09-03-2020 a 15-03-2023 

 

Identificação do Aviso de Abertura e Objectivo do Aviso 

O Programa CLDS 4G, financiado pelo POISE (Programa Operacional de Inclusão Social e 

Emprego), tem por finalidade promover a inclusão social dos cidadãos através de ações, a 

executar em parceria, que permitam contribuir para o aumento da empregabilidade, para o 

combate das situações críticas de pobreza, especialmente a infantil, da exclusão social em 

territórios vulneráveis, envelhecidos ou fortemente atingidos por calamidades. Tem 

igualmente especial atenção na concretização de medidas que promovam a inclusão ativa das 

pessoas com deficiência e incapacidade. 

No decorrer do das atividades a realizar durante a vigência do CLDS 4G, este projeto propõe-se 

a atingir diferentes objetivos, nomeadamente: Promover a inclusão de grupos socialmente 

vulneráveis que apresentem maiores níveis de fragilidade social, no Concelho de Chaves; 

Promover o desenvolvimento de ferramentas facilitadoras à mobilidade de pessoas e serviços 

de utilidade pública, a nível do concelho de intervenção local, de modo a combater a exclusão 

social e o isolamento, através da promoção de medidas de intervenção de proximidade; 

Potenciar a intervenção junto de grupos populacionais que evidenciem fragilidades 

significativas com vista a alterar a sua situação atual de vulnerabilidade; Promover a inclusão 

social da população, unindo esforços entre o setor público e privado, através de ações a 

executar em parcerias que contribuam para o aumento da empregabilidade; Executar e 

promover projetos de combate ao desemprego com fim a diminuir as situações de pobreza das 

famílias, particularmente onde exista pobreza infantil, de exclusão social e de isolamento da 

população mais envelhecida; Concretizar medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas 

portadoras de deficiência e incapacidades. 

 



 
 

 

Identificação do Projecto  

O Plano de ação do projeto CLDS 4G Chaves foi elaborado com base nos instrumentos de 

planeamento do Conselho Local de Ação Social (CLAS), nomeadamente no Diagnóstico Social e 

no Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Chaves. 

O Plano de ação do CLDS 4G Chaves pretende constituir-se como o elemento catalisador da 

promoção do desenvolvimento integrado do Concelho de Chaves, através de uma intervenção 

inovadora, colaborativa e inclusiva nas áreas do emprego, empregabilidade e 

empreendedorismo ativo, da inclusão social, inclusão ativa e da igualdade, bem como na 

dinamização da economia local e das instituições, fomentando os princípios da 

sustentabilidade e eficiência dos recursos existentes no território do concelho. Importa 

reforçar que este projeto incide, ainda, na promoção da inclusão social de grupos 

populacionais que indiquem níveis elevados de fragilidade social, mobilizando para o efeito 

diferentes agentes e recursos localmente disponíveis, constituindo-se como uma ferramenta 

de combate à exclusão social, seja no que respeita às familiar, crianças e jovens, bem como aos 

idosos na medida da promoção do envelhecimento ativo e combate á solidão e isolamento 

social. 

As atividades propostas no plano de ação, estão integradas em três eixos de intervenção, cuja 

intervenção é adaptada a um publico alvo específico: 

EIXO 1 – Emprego, Formação e Qualificação 

Atividade 1: Apoiar o Desempregado na procura ativa de emprego – organizar grupos de 

trabalho para habilitar os desempregados a responder de forma eficaz às ofertas de emprego 

bem como às entrevistas de trabalho 

Resultados esperados: Capacitar os destinatários sobre os instrumentos, ferramentas e 

conhecimentos necessários de forma a facilitar a sua inserção no mercado de trabalho. 

Beneficiários: 70 desempregados, desempregados de longa duração, jovens à procura do 1º 

emprego. 

Financiamento: 44.076,14€ 

 



 
 

 

Atividade 2: Apoiar os Empregadores para encontrar o candidato adequado – promover 

reuniões junto de empresários e potenciais empregadores no sentido de avaliar as reais 

necessidades de quadros e criação de uma base de dados que permita o cruzamento entre a 

oferta e procura de trabalho e adequação do perfil dos candidatos. 

Resultados esperados: informar os empresários, as instituições e as entidades empregadoras 

sobre as medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção em organizações do 

concelho, visando melhorar as respostas a nível de necessidade de recursos humanos 

especializados, bem como, a consequente inserção dos desempregados no mercado de 

trabalho.  

Beneficiários:  50 Empresários, instituições e entidades empregadoras locais 

Financiamento: 44.076,14€ 

Atividade 3: Promoção e Acompanhamento de Projetos de Empreendedorismo – dinamizar 

workshops temáticos e desenvolvimento de sessões de esclarecimento sobre as 

potencialidades e a valorização dos recursos endógenos, apoiando projetos de auto emprego e 

empreendedorismo e criação de um espaço físico de apoio a projetos e de um concurso de 

ideias, para a promoção, partilha de experiências e incentivo da criatividade e originalidade no 

desenvolvimento de ideais de negócio; 

Resultados esperados: aumentar a criatividade e originalidade no que se refere às ideias de 

negócio e atribuição de prémio ao projeto mais inovador e viável. 

Beneficiários: 21 Desempregados, desempregados de longa duração, jovens à procura do 1º 

emprego 

Financiamento: 44.076,14€ 

Atividade 4: Encaminhamento e orientação para o não abandono escolar – Delinear um 

plano individual de aspirações, motivações e realidades vivenciadas para facilitar a definição 

de metas e objetivos de integração. Os jovens contarão com o apoio técnico e aconselhamento 

necessários a um posterior desencadear da intervenção. Reunir com entidades empregadoras 

com a finalidade de integração do jovem no mercado de trabalho com vista a desenvolver 

atividades profissionais que sejam do gosto e motivação do jovem. 

 



 
 

 

Resultados esperados: contribuir para o empoderamento do público alvo. 

Beneficiários: 10 alunos que abandonaram o sistema educativo 

Financiamento: 44.076,14€ 

Atividade 5: Informar e divulgar – integração profissional, social e pessoal dos desempregados 

através de informação sobre o conteúdo das medidas ativas de emprego, por exemplo através 

de brochuras informativas, promovendo apoio técnico na elaboração de candidaturas. 

Resultados esperados: destinatários são informados e recebem um instrumento de promoção 

das medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção. 

Beneficiários: 50 desempregados, desempregados de longa duração, jovens á procura do 

primeiro emprego, pessoas com deficiência ou incapacidade 

Financiamento: 44.076,14€ 

Atividade 6: Apoio ao Empreendedorismo nas Escolas - lançar desafio às escolas para que o 

estudante seja capaz de criar um projeto o mais “real” possível onde tem a oportunidade de 

ser engenhoso e criativo 

Resultados esperados: aumentar a criatividade e originalidade no que se refere ao seu futuro 

profissional, sendo atribuído de prémio ao projeto mais inovador e viável 

Beneficiários: 500 Alunos do ensino secundário 

Financiamento: 44.076,14€ 

Atividade 7: Gabinete de Apoio ao Jovem - informação e encaminhamento para 

oportunidades de qualificação nos jovens, apoiando na procura ativa de emprego, através da 

Criação de um espaço físico de acolhimento ao jovem, apoiando a procura ativa de emprego, 

da criação de uma base de dados que articule a oferta com a procura de emprego bem como 

da criação de um sítio na Web para a divulgação de ferramentas e ações de apoio ao jovem. 

Resultados esperados: Número de inserção de desempregados no mercado de trabalho (pelo 

menos cinco). 

Beneficiários: 50 desempregados, desempregados de longa duração, jovens á procura do 

primeiro emprego 



 
 

 

Financiamento: 44.076,14€ 

EIXO 2– Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil 

Atividade 14: Ensinar a fazer, fazendo – qualificar e capacitar as famílias sobre estratégias 

educativas através de workshops e ações de sensibilização no âmbito da promoção de 

competências sociais e parentais. 

Resultados esperados: aumentar o nível de qualificação de competências das famílias para 

diminuir a vulnerabilidade social, promovendo a inclusão social dos pais e das crianças. 

Beneficiários: 25 famílias, crianças e jovens 

Financiamento: 44.076,14€ 

Atividade 9: Educação Social e promoção da qualidade de vida – Dinamização de ações de 

sensibilização e informação, de comportamentos saudáveis ao nível da alimentação, desporto, 

cultura higiene e da saúde oral infantil, contribuindo assim, para o bem-estar das populações 

e, simultaneamente, na ajuda ao combate da exclusão social. 

Resultados esperados: aumentar o nível de conhecimento e informação de boas práticas a 

adotar para um estilo de vida quotidiana saudável. 

Beneficiários: 500 famílias, crianças e jovens 

Financiamento: 44.076,14€ 

Atividade 10: Mediação Familiar - apoiar a gestão de conflitos familiares, com base nas 

informações e na partilha de experiências, para que assim, adquiram novas ferramentas, 

estratégias e competências que lhes permitam lidar com o conflito de forma mais eficaz. 

Resultados esperados: Minorar a frequência / intensidade dos conflitos familiares. 

Beneficiários: 100 famílias, crianças e jovens 

Financiamento: 44.076,14€ 

 

 

EIXO 3 – Promoção do envelhecimento Ativo e apoio à população idosa 



 
 

 

Atividade 11: Promoção de Encontros Intergeracionais – Partilhar experiências; Aprendizagem 

do eu, tu e nós; Passagem de testemunhos. 

Resultados esperados: promover o enriquecimento individual e de grupo. 

Beneficiários: 100 pessoas idosas 

Financiamento: 44.076,14€ 

Atividade 12: Combate à solidão e ao envelhecimento - visitas de apoio, no sentido de os 

ajudar no preenchimento de formulários e documentos oficiais, no agendamento de consultas, 

no esclarecimento de todo o tipo de dúvidas bem como no manuseamento de ferramentas 

eletrónicas.  

Resultados esperados: quebrar a anedonia dos séniores e promover a sua autonomia e 

segurança. 

Beneficiários: 235 pessoas idosas 

Financiamento: 44.076,14€ 

Atividade 13: Dinamização da Bolsa de Voluntários – capacitar o voluntário para o trabalho 

com idosos, de modo a proporcionar momentos de lazer/ocupação às populações 

envelhecidas. 

Resultados esperados: aumentar o número de voluntários e os serviços prestados. 

Beneficiários: 12 pessoas idosas 

Financiamento: 44.076,14€ 


