
 
 

 

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-000432 

Nome do Projecto: CLDS4G Foz Côa Mais Perto  

Comparticipação: 436 800.00€ 

Duração: 21/10/2019 a 20/10/2022 

 

Identificação do Aviso de Abertura e Objectivo do Aviso 

Identificação do aviso: POISE-32-2019-17 

Objectivo do aviso:  

“Esta tipologia tem como objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que 
revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território, mobilizando para o 
efeito a ação integrada de diferentes agentes e recursos localmente disponíveis, constituindo-
se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente marcado por uma 
intervenção de proximidade realizada em parceria, de forma a: 
 
a) Aumentar os níveis de coesão social dos concelhos objeto de intervenção dinamizando a 
alteração da sua situação socio territorial;  
b) Concentrar a intervenção nos grupos populacionais que em cada território evidenciam 
fragilidades mais significativas, promovendo a mudança na situação das pessoas tendo em 
conta os seus fatores de vulnerabilidade; 
c) Potenciar a congregação de esforços entre o sector público e o privado na promoção e 
execução dos projetos através da mobilização de atores locais com diferentes proveniências;  
d) Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes instrumentos de 
planeamento existentes de dimensão municipal.” 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Identificação do Projecto  

O Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G Foz Côa Mais Perto trata-se de um projecto 
desenhado para o concelho de Vila Nova de Foz Côa, com atividades que vão de encontro às 
necessidades sentidas no território, ao nível do emprego, formação, qualificação, combate à 
pobreza e exclusão social de crianças, jovens e idosos e ao nível do desenvolvimento local. É 
um projecto que pretende trabalhar os problemas sociais identificados como um todo. 

O projeto comporta 19 ações, distribuídas por 3 eixos de intervenção. No eixo 1 “Emprego, 
Formação e Qualificação” pretendemos melhorar as competências e qualificações da 
população desempregada, facilitando o seu ingresso no mercado de trabalho, potenciando a 
empregabilidade, tanto por conta de outrem, como favorecendo o 
autoemprego/empreendedorismo. Este eixo pretende dar resposta à evidência apresentada 
no Plano de Desenvolvimento Social concelhio, uma vez que os baixos níveis de qualificação 
escolar/profissional da população desempregada, o desemprego e o fraco tecido económico e 
a falta de iniciativa empresarial são apontados como problemas para a população do concelho.  

Ao nível dos eixos 2 “Intervenção Familiar e parental, preventiva da pobreza infantil” e 3 
“Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa”, consta no diagnóstico social e 
no plano de desenvolvimento concelhios a escassez de infraestruturas ou equipamentos de 
resposta a determinadas problemáticas ao nível familiar, entre os problemas sinalizados 
destacam-se algumas dependências, o aumento das denúncias de violência doméstica e a 
inexistência de um gabinete de apoio e orientação familiar. Por sua vez encontramo-nos num 
território envelhecido, sendo os idosos afectados pelo isolamento, abandono e dificuldades de 
acesso a serviços na sede de concelho.     

O número total de destinatários que pretendemos atingir é de 829, correspondendo a cerca de 
10% da população do nosso concelho, sendo que em termos de resultados esperados a nossa 
meta é cumprir com 80% das atividades previstas.  

Quanto ao valor financeiro total aprovado pelo POISE é de 436 800.00€, tendo sido distribuído 
equitativamente o montante de 22 989.47 €, pelas 19 atividades.  


