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Andreia Salgueiro
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Animadora Sociocultural
Catarina Queiroz
cq.ageemredeclds@gmail.com

Psicóloga
Leila Costa
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Socióloga 
Soraia Silveira
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Técnica de Serviço Social 
Susana Cabral 
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Contactos 
Projeto CLDS 4G - "AGE em Rede" 

Espaço na Costa de Caparica 
Morada:Rua Manuel Silvestre da Costa nº6 A 
2825- 366 Costa de Caparica 
Telef.: 210999378/ 925002256

Espaço na Trafaria
Morada: Av. 25 de Abril Nº78 
2825-893 Trafaria 
Telef.:212919500/ 939395573

Charneca de Caparica
Rua Mário Casimiro - Casa das Associações
2820-181 Charneca de Caparica 
 

Sobreda 
Praceta do Vale Linhoso - Espaço Mulitusos 
2815-807 Sobreda 
 

Entidade Coordenadora 
Centro Social Paroquial N.ª Sr.ª da
Conceição da Costa de Caparica 

Entidades Executoras 
Centro Social Paroquial N.ª Sr.ª da
Conceição da Costa de Caparica

Santa Casa da Misericórdia de Almada 

Equipa Técnica do "AGE em Rede" 
 

   Contrato Local de Desenvolvimento Social 

4ª Geração

@ageemredeclds

Visite as nossas redes sociais

@ageemredeclds4g



Eixos de Intervenção 

Eixo I - Emprego, Formação e Qualificação 

Promover a inserção de jovens e adultos de
uma forma integrada e participada, facilitadora
dos processos de integração pessoal, social e
profissional. 
Assim, serão realizadas ações que potenciem
as competências socioprofissionais de
indivíduos,   bem como divulgadas medidas
ativas de emprego e de apoio no
enquadramento de projetos de auto-emprego
e de empreendedorismo. 
No que toca aos mais jovens, pretende-se
prevenir/decrescer o absentismo escolar e/ou
o abandono escolar dos alunos, através de
atividades de valorização pessoal, social e
profissional. 

Eixo  II - Intervenção Familiar e Parental
Preventiva da Pobreza Infantil 

Promover o empoderamento do indivíduo e das
famílias através do reforço das competências
pessoais, afetivas, parentais e sociais e a sua
capacitação para uma participação ativa na
comunidade. 
Para o alcançar, pretende-se sensibilizar e
informar as famílias sobre os direitos de
cidadania, o desenvolvimento de atitudes e
hábitos de vida saudáveis, adequação de
estilos e práticas parentais promotoras de uma
maior qualidade de vida familiar. 

Eixo IV - Auxílio e intervenção emergencial às
populações inseridas em territórios afetados
por calamidades e/ou capacitação e
desenvolvimento comunitário 

Incentivar e promover o desenvolvimento de
estratégias de auto-organização e
consolidação de grupos, reforçando a sua
participação na comunidade e como agente
local. 
Como tal, propõe-se a dinamização de
atividades de animação e de socialização
comunitárias, bem como a promoção de ações
que visem  a criação/revitalização de
associações e coletividades dos territórios.

O que é o Contrato Local de
Desenvolvimento Social de 4ª Geração?

Trata-se de um programa que tem como
objetivo promover a autonomia, potenciar
e empoderar os cidadãos e famílias que se
encontrem em situações de maior
fragilidade. Este pretende desenvolver
ações marcadas por uma intervenção de
proximidade com as comunidades,
implicando a mobilização dos diversos
agentes locais desde o planeamento à sua
execução. 

Em  Almada, o projeto "AGE em Rede" -
CLDS 4G  irá abranger os territórios da
Trafaria,  da Costa de Caparica,  da
Charneca de Caparica e da Sobreda, no
período entre 1 de setembro de 2020 a 31
de agosto de 2023. 


