
 

     CLDS - 4G Murça
MILHÕES DE ESPERANÇAS 

Parceiro estratégico: 

- Município de Murça

Parceiros locais nas áreas de:
- Educação
- Emprego

Os CLDS (Contratos Locais de Desen-
volvimento Social) visam promover a 
inclusão social de grupos populacio-
nais vulneráveis, de forma a combater a 
exclusão social através de uma inter-
venção de proximidade, efetuada em 
parceria com os atores locais.

c) Eixo 3: Promoção do Enve-
lhecimento Ativo e Apoio à 
População Idosa que abran-
ge: 
1) Ações socioculturais que desenvol-
vam o envelhecimento ativo e a autono-
mia das pessoas idosas; 

2) Ações de combate à solidão e ao iso-
lamento; 

3) Desenvolvimento de projetos de 
voluntariado orientados para o trabalho 
com populações envelhecidas. 

b) Eixo 2: Intervenção Fami-
liar e Parental, Preventiva da 
Pobreza Infantil que consiste 
em: 
1) Ações de qualificação sobre direitos 
de cidadania; de aconselhamento em 
situação de crise; de mediação com 
outros intervenientes para a proteção 
dos direitos das crianças e jovens; 

2) Ações de sensibilização das crianças e 
jovens, promotoras de estilos de vida 
saudáveis e da integração na comunida-
de. 

- Saúde
- Ação Social 
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Local da Parceria
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Objetivos

O programa CLDS 4G tem 
como finalidades: 

a) O aumento dos níveis de 
coesão social dos concelhos;

b) Uma intervenção focada em 
grupos populacionais que evi-
denciem mais fragilidades so-
ciais, promovendo a mudança; 

c) Reunir esforços entre o sector 
público e privado na divulgação 
e execução dos projetos; 

d) Fortalecer a ligação entre as 
ações a desenvolver e os dife-
rentes instrumentos de planea-
mento existentes, de dimensão 
municipal. 

a) Eixo 1: Emprego, Forma-
ção e Qualificação que pre-
tende:
1) Favorecer os processos de inclusão 
profissional, social e pessoal dos 
desempregados; 

2) Sensibilizar os empresários e as enti-
dades empregadoras locais, com o 
intuito de promoverem a inserção pro-
fissional e social, nomeadamente com 
recurso a medidas ativas de emprego;

3) Contribuir para a sinalização, encami-
nhamento e orientação de alunos que 
abandonem ou concluem o sistema 
educativo, no sentido de desenvolver 
ações de promotoras da integração 
profissional;

4) Desenvolver ações que estimulem as 
capacidades empreendedoras dos 
alunos do ensino secundário, consti-
tuindo-se esta como a primeira aborda-
gem à atividade empresarial.

Eixos 
O CLDS 4G – Milhões de Es-
peranças atua em três eixos 
de intervenção: 

Eixo 1: Emprego, 
Formação e Quali-
ficação

Eixo 2: Intervenção 
Familiar e Parental, 
Preventiva da Po-
breza Infantil 

Eixo 3: Promoção 
do Envelhecimen-
to Ativo e Apoio à 
População Idosa 


