CLDS 3G “LOUSÃ + INCLUSIVA ”

Apresentação pública em 29 de fevereiro de 2016

CLDS 3G - Programa de Contratos Locais de
Desenvolvimento Social de 3ª Geração

Portaria nº 179 – B/2015, de 17 de junho, cria a 3ª geração do Programa de Contratos
Locais de Desenvolvimento Social.

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 de situações críticas de pobreza, especialmente a infantil, da
exclusão social em territórios vulneráveis, envelhecidos ou fortemente atingidos por calamidades, tendo especial
atenção na concretização de medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas com deficiência e
incapacidade..

CLDS 3G “Lousã + Inclusiva”
Financiamento
O programa CLDS 3G é financiado pelo Fundo Social Europeu (85%) e
pela Contribuição Pública Nacional (15%).
Montante total aprovado: 414 056.70 €
Duração do CLDS 3G “Lousã + Inclusiva”
O projeto tem a duração de três anos (com início a 4 de janeiro de 2016 e
término a 31 de dezembro de 2018).
Caracterização do Território da Lousã para o CLDS 3G
Território com situações críticas de pobreza, particularmente a infantil.
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CLDS 3G “Lousã + Inclusiva”
Objetivos
- Combater situações críticas de pobreza, particularmente a infantil;
- Contribuir para o aumento da empregabilidade;
- Promover a criação de circuitos de produção, divulgação e
comercialização de produtos locais;
- Capacitar as Instituições da Economia Social para uma maior
racionalidade de recursos;
- Concretizar medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas
com deficiência e incapacidade.

Plano de Ação
O plano de ação foi elaborado de forma coparticipada e tendo como ponto de partida os instrumentos de
planeamento do Conselho Local de Ação Social (CLAS).

Diagnóstico Social

Plano de Desenvolvimento Social

PLANO DE AÇÃO DO CLDS 3G

Eixo I

Eixo II

Eixo III

Reuniões Setoriais

Eixos de Intervenção
Eixo I – Emprego, Formação e Qualificação
Promover, em parceria e com sustentabilidade, a responsabilidade
social dos operadores locais, potenciando a empregabilidade e a
economia social, contribuindo, desta forma, para a inclusão social.
Eixo II – Intervenção Familiar e Parental, preventiva da Pobreza Infantil
Combater situações de pobreza e exclusão social, através de ações de
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e parentais, em
meio natural de vida e em contexto escolar.
Eixo III – Capacitação da Comunidade e das Instituições
Corresponsabilizar e capacitar as instituições da Rede Social para as
ações comuns a desenvolver, reduzindo o isolamento e a exclusão.

Eixo I – Emprego, Formação e Qualificação
Estabelecer uma estreita parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P.),
no sentido de favorecer os processos de integração profissional, social e pessoal, através de ações
diversas.
Capacitar para a procura ativa de emprego.

Divulgar medidas ativas de emprego.
Apoiar o auto emprego e o empreendedorismo.
Acompanhar candidatos/as em medidas ativas de emprego.

Eixo I – Emprego, Formação e Qualificação
Estabelecer uma estreita parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P.), no sentido de
favorecer os processos de integração profissional, social e pessoal, através de ações diversas.
Reunir condições favorecedoras da criação de um espaço de Coworking.
Sensibilizar empresários/as para a inserção profissional.
Capacitar alunos/as para a integração socioprofissional.
Estimular competências empreendedoras em alunos/as do Ensino Secundário.
Promover a criação de circuitos de produção e comercialização de produtos locais.

Eixo II – Intervenção Familiar e Parental,
preventiva da Pobreza Infantil

Eixo II – Intervenção Familiar e Parental,
preventiva da Pobreza Infantil
Objetivo: Apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social e familiar, contribuindo
para a diminuição de fatores de risco existentes e potenciando o desenvolvimento de
fatores protetores.
De que forma?
Através de uma intervenção familiar integrada, sistémica e coparticipada, que pode
incluir:
- Acompanhamento Psicológico.
- Acompanhamento Social.
- Promoção de competências parentais e/ou pessoais,
Em pequenos grupos e/ou em meio natural de vida.

Eixo II – Intervenção Familiar e Parental,
preventiva da Pobreza Infantil
Objetivo: Apoiar famílias em situação de violência doméstica, contribuindo para a
diminuição de fatores de risco existentes e potenciando o desenvolvimento de fatores
protetores.
De que forma?
Através de uma intervenção integrada e coparticipada, que visa veicular direitos de
cidadania, desenvolver a autoestima e capacitar para a autonomia e que pode incluir:
- Acompanhamento psicológico.
- Acompanhamento social.

Eixo II – Intervenção Familiar e Parental,
preventiva da Pobreza Infantil
Objetivo: Combater a violência no espaço escolar, através da promoção de
competências pessoais e sociais nos/as alunos/as.
De que forma?
- Programa de prevenção primária da violência dirigido a alunos/as do 1º ciclo.
- Dinamização de sessões pontuais de sensibilização sobre temas específicos, dirigidas a
alunos/as de todos os ciclos.
Bullying, Gestão de Emoções e Violência no Namoro

Eixo II – Intervenção Familiar e Parental,
preventiva da Pobreza Infantil
Objetivo: Contribuir para a diminuição de situações de obesidade infantil, através da
promoção de estilos de vida saudáveis e intervenção específica com grupos de risco.
De que forma?
Criação de uma equipa multidisciplinar.
Dinamização de atividades de prevenção universal (promoção de hábitos alimentares
saudáveis).
Dinamização de atividades específicas para crianças/jovens com fatores de risco
identificados em termos de IMC e comportamentos alimentares.
Acompanhamento específico a crianças/jovens em situação de vulnerabilidade sociofamiliar
e com obesidade: desporto individualizado, acompanhamento psicológico e/ou social.

Eixo III – Capacitação da Comunidade e das Instituições
Objetivo: Corresponsabilizar e capacitar as Instituições da Rede Social para as ações comuns a
desenvolver, promovendo o trabalho em rede e reduzindo o isolamento e a exclusão.
Projeto “Vamos à Quinta”
- Encaminhamento de grupos escolares para visita à Quinta e dinamização de atividades
pedagógicas tendo em vista a promoção de comportamentos saudáveis.
Projeto “Horta Comunitária”
- Espaço de cultivo, solidariedade, encontro e partilha entre pessoas da comunidade.
- Integração ocupacional de pessoas em situação de desemprego ou beneficiárias de outros apoios
sociais no cultivo de terras.
- Disponibilização de espaço e acompanhamento social de famílias
que tenham interesse em cultivar a terra.

Eixo III – Capacitação da Comunidade e das Instituições
Objetivo: Corresponsabilizar e capacitar as Instituições da Rede Social para as ações comuns a
desenvolver, promovendo o trabalho em rede e reduzindo o isolamento e a exclusão.

Plano de Formação/Capacitação das Entidades Locais
- Dirigido a técnicos/as e dirigentes.
- Formação em áreas como Gestão de Pessoas, TIC, Marketing, Empreendedorismo e Inovação Social,
Economia Social e Solidária.

Dinamização do Banco de Voluntariado da Lousã

Eixo III – Capacitação da Comunidade e das Instituições
Objetivo: Corresponsabilizar e capacitar as Instituições da Rede Social para as ações comuns a
desenvolver, promovendo o trabalho em rede e reduzindo o isolamento e a exclusão.
Feira das Entidades Locais do Terceiro Setor (2016/2018)
- Organização de dois eventos que possibilitem a partilha de boas práticas no combate à exclusão social
local, com palestras, workshops, exposições, entre outras.

Academia Jovem para a Inovação e Cidadania
- Espaço de capacitação de crianças e jovens (em meio escolar ou na comunidade) na área do
empreendedorismo, com vista ao desenvolvimento de projetos inovadores.

Espaço CLDS 3G “Lousã + Inclusiva”
Rua Eng. Duarte Pacheco
Lousã

(antigas instalações ARCIL Card, em frente à EDP)

Telefone: 919468164
Email: clds@arcil.org

