
 
 

 

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-000251 

Nome do Projecto: Desenvolvimento e Inovação 4G 

Comparticipação: Fundo Social Europeu  

Duração: 24-02-2020 a 23-02-2023 

 

Identificação do Aviso de Abertura e Objectivo do Aviso 

POISE-32-2019-09 

Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer descriminação. 

Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da participação 
ativa e a melhoria da empregabilidade.  

 

 

Identificação do Projeto  

Problemas Identificados: O projeto permite dar continuidade às intervenções do CLDS3G, 
nomeadamente um forte trabalho individualizado e coletivo direcionado aos desempregados, 
promovendo a superação de dificuldades perante uma procura de emprego eficaz ou no 
processo de criação do autoemprego. Este projeto será caracterizado pelo foco no 
empreendedorismo social e na inclusão de públicos mais fragilizados, com intuito de estimular 
o empoderamento das populações. 

Caracterização dos beneficiários: Pessoas em situação de desemprego, beneficiários de RSI, 
jovens em risco de abandono ou absentismo escolar, jovens à procura do primeiro emprego e 
famílias crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.  

Resumos das Atividades:  

Atividade 1. Capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de procura ativa de emprego – GAPE.  

Atividade 3. Informar sobre conteúdo e abrangência das Medidas Ativas de Emprego e 
oportunidades de inserção em instituições de território.   

Atividade 4. Apoiar o enquadramento de projetos de autoemprego e empreendedorismo.  



 
 

 

Atividade 5. Informar e encaminhar para oportunidades de qualificação.  

Atividade 6. Sensibilizar os empresários, instituições e entidades empregadoras para as MAE e 
inserção profissional, promovendo uma Rede de Apoio Empresarial.  

Atividade 7. Contribuir para a sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que 
abandonam ou concluem o sistema educativo, no sentido de desenvolver ações de 
favorecimento da integração profissional.  

Atividade 8. Desenvolver ações que estimulem capacidades empreendedoras dos alunos.  

Atividade 9. Estratégias genericamente aplicadas ao nível da qualificação das famílias – 
Gabinete de Apoio à Família.   

Atividade 11. Ações de mobilização e sensibilização das crianças e jovens, pertencentes a 
agregados de baixos rendimentos, para a prática de comportamentos saudáveis.  

Atividade 12. Ações de mobilização e sensibilização das famílias, crianças e jovens, 
pertencentes a agregados de baixos rendimentos, para a saúde infantil.  

Resultados esperados:  

Atividades realizadas do Programa CLDS4G - 7  

Atividades concluídas do Programa CLDS4G - 90.00% 

Valor financeiro: 439.455,14 € 

 


