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É um projeto de intervenção comunitária no âmbito do programa Contrato Local de Desenvolvimento Social da
4ª Geração - CLDS 4G. Centra-se na promoção da inclusão e no combate às situações de vulnerabilidade, criando
uma relação de proximidade com a comunidade e mobilizando a rede de parcerias locais. 
O projeto é composto por um conjunto de ações que visam a capacitação dos cidadãos; a promoção da equidade
territorial; a igualdade de oportunidades e a inclusão social (no domínio individual, familiar e comunitário).
O Projeto (RE)age em Rede - CLDS 4G abrange o território de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas
decorrendo no período de 1 de Setembro de 2020 e 31 Agosto de 2023.

Realização de atendimento individual e sessões coletivas
Desenvolvimento de estratégias para a integração profissional
Divulgação de oportunidades de inserção profissional
Divulgação de medidas de emprego e oferta formativa
Acompanhamento pós integração laboral
Prevenção do absentismo e abandono escolar
Promoção do espírito empreedendor e dimensão cívica na juventude.

Sensibilização no âmbito da cidadania ativa
Desenvolvimento de competências parentais
Encaminhamento para respostas especializadas (Psicologia, Terapia e
Mediação Familiar)
Dinamização de oficinas criativas e de atividades socioeducativas e
recreativas
Promoção da diversidade cultural

Promoção de voluntariado intergeracional

Eixo II
Intervenção Familiar e Parental Preventiva

da Pobreza Infantil

Eixo III
Promoção do Envelhecimento Ativo

e Apoio à população idosa

Eixo I
Emprego, Formação e

Qualificação

O que é o (RE)age em Rede?

Sensibilização para uma cidadania ativa

Consciencialização para as necessidades existentes na comunidade


