Ficha de Projecto
Tipologia “Contractos Locais de Desenvolvimento Social”
Financiamento: POISE / Instituto da Segurança Social (Organismo Intermédio)
N.º da Candidatura: 06-4232-FSE-000030
Nome do Projecto: CLDS 4G “Fonte de Mudança”
Comparticipação: 692.378,45 €
Duração: 22-07-2020 a 21-07-2023

Identificação do Aviso de Abertura e Objectivo do Aviso
O PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego lançou um Aviso Nº POISE-322019-17 de concurso relativo a Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 4G), cujo
concurso se realizou entre o dia 25 de junho e as 18h00 do dia 28 de agosto de 2019.
A Tipologia de Operações 3.10 - Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 4G), tem
como objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis
de fragilidade social num determinado território, mobilizando para o efeito diferentes agentes
e recursos localmente disponíveis, constituindo-se como um instrumento de combate à
exclusão social.
O presente Aviso configura um convite para apresentação de candidaturas, tendo sido
elaborado nos termos previstos no n.º 6 do artigo 16.º do Regulamento Geral dos Fundos
Europeus e de Investimento (FEEI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro,
na sua redação atual.

Identificação do Projecto (Problemas identificados; caracterização dos benificiário e o seu
número; resumo das actividades; resultados esperados e valor financeiro
O projeto CLDS 4G "Fonte de Mudança", tipologia nº 06-4232-FSE-000030, iniciou-se em 22 de
Julho de 2020, tem a duração de três anos e é dirigida aos Participantes residentes no Bairro
Quinta da Fonte na localidade da Apelação, Concelho de Loures. Esta intervenção social é
coordenada pela Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário de Lisboa, fazendo parte do
consórcio, a Associação para a Mudança e Representação Transcultural – AMRT e a Casa do
Gaiato de Lisboa. As referidas entidades serão representadas por uma equipa técnica
composta por cinco profissionais interdisciplinares. A sede do projeto encontra.se no Centro
Comunitário da Apelação, sito Rua Henrique Barbosa - Urbanização Quinta da Fonte 2680-271
– Apelação (Contatos: https://clds4gfontedemudanca.blogspot.com/).

No âmbito da sua intervenção estão previstas ações dirigidas a crianças, jovens e adultos
residentes naquele bairro em áreas relacionadas com: formação académica e profissional,
emprego, empreendedorismo, apoio social, informação sobre temas de cidadania e
parentalidade, ocupação de tempos livres, associativismo, mobilidade, entre outras
intervenções de âmbito social promotoras para a integração comunitária. Os objetivos centrais
são: Promover o desenvolvimento das condições de vida dos residentes no território de
intervenção (Bairro Quinta da Fonte, União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação do
Concelho de Loures); Aumentar os níveis de coesão social e de qualidade de vida da população
por intermédio de ações que estimulem a capacitação individual, familiar e comunitária;
Reforçar o trabalho em rede entre as Organizações e intervenientes locais; Superar situações
críticas associadas à situação de Pobreza.
O projeto CLDS 4G “Fonte de mudança” atua em quatro eixos que englobam 12 atividades:
Eixo I: Emprego, formação e qualificação
Ação 7. Próximo Trabalho - 35 Participantes; Conhecer e Sensibilizar as entidades
empregadoras do território para a participação ativa no processo de inserção profissional e
social dos participantes, promovendo a empregabilidade local e a igualdade de oportunidades.
Custo aprovado no valor de 34 198.92 €.
Ação 8. Sinalizar e Orientar para Qualificar - 60 Participantes; Promover
ações
de
sensibilização sobre a importância da qualificação profissional e realização de atividades de
orientação e exploração vocacional junto de jovens em fim de ciclo ou em risco de abandono
escolar. Custo aprovado no valor de 34 198.92 €.
Ação 9. Jovens Empreendedores - 30 Participantes. Empoderar os jovens para a promoção de
atitudes e competências empreendedoras para a vida. Custo aprovado no valor de 20 519.35
€.
Eixo II: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil
Ação 1. Família 1º - 220 Participantes; Promover atividades de capacitação individual, familiar
e comunitária, conducentes ao desenvolvimento das condições e qualidade de vida. Custo
aprovado no valor de 247 792.46 €.
Ação 2. Sensibilizar e Qualificar - 140 Participantes;
Contribuir para o desenvolvimento
saudável dos sistemas ecológicos familiares, reforçando a capacidade de resiliência face a
situações disruptivas. Custo aprovado no valor de 41 038.71 €.
Ação 3. Pais em rede - 40 Participantes; Apoiar processos de reflexão e adoção de práticas
conciliadoras; auxiliar na utilização de instrumentos e/ou boas práticas de parentalidade
positiva; reforçar a coesão familiar e a aquisição de competências em áreas propostas pelos
Participantes; apoiar processos de partilha e apoio mútuos entre pares. Custo aprovado no
valor de 34 198.92 €.

Ação 4. Sou e Sinto - 75 Participantes; Estabelecimento de atividades com crianças e jovens,
atuando na comunidade e contexto escolar que favoreçam a reflexão sobre atitudes e
comportamentos. Custo aprovado no valor de 41 038.71 €.
Ação 5. Sou Saudável - 110 Participantes;
Informar e promover hábitos de saúde,
integrando-os no dia-a-dia; aconselhar e apoiar no diagnóstico preventivo e controlo de
questões de saúde referentes à população infanto-juvenil; apoio, aconselhamento e
intervenção nos comportamentos de risco e aditivos; motivar e capacitar jovens para a
intervenção de emergência. Custo aprovado no valor de 61 558.06 €.
Ação 6. Cultura e Desporto - 90 Participantes; Promover estilos de vida saudável, a
interculturalidade, a cocriação e a integração comunitária, a ocupação de tempos livres das
crianças e dos jovens e ainda sensibilizar para a preocupação com o ambiente. Custo aprovado
no valor de 75 237.63 €.
Eixo III: Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa
Ação 10. Juntos - 40 Participantes; Aferir o número de idosos com e sem rede de apoio no
bairro; dinamizar atividades entre pessoas séniores e de outras faixas etárias; fortalecer a rede
de apoio informal aos idosos. Custo aprovado no valor de 27 359.14 €.
Eixo IV: Capacitação e desenvolvimento comunitários
Ação 11- Apoio à Organização dos habitantes – 20 Participantes; Capacitar os residentes para a
ação organizada relativamente à resolução e dinamização de atividades comunitárias,
contribuindo para a valorização do território. Custo aprovado no valor de 41 038.71 €.
Ação 12 – Promoção do Associativismo – 12 Participantes. Prestar apoio técnico à criação,
revitalização de associações, entidades e à articulação e sinergia entre entidades e/ou grupos
de cidadãos, numa lógica de partilha de recursos e de aprendizagem colaborativa; capacitar
voluntários, dirigentes associativos e residentes; fornecer apoio técnico e logístico a
associações; fortalecer a identidade do bairro e a valorização do território. Custo aprovado no
valor de 34 198.92 €.

