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A 07.10.2015 iniciamos a atividade do CLDS-3G Vila 

Verde, no âmbito do Programa Contratos Locais de 

Desenvolvimento de 3ª Geração, financiado pelo 

Fundo Social Europeu, através do Programa 

Operacional Inclusão Social e Emprego. Ao longo 

destes três anos de intervenção no território, a nossa 

ação visou a promoção da inclusão social dos 

cidadãos, de forma multissetorial e integrada, através 

de ações executadas em estreita parceria, por forma 

a combater a pobreza e a exclusão social em 

territórios deprimidos nomeadamente através da 

realização de atividades ao nível do emprego, 

formação e qualificação; intervenção familiar e 

parental; e capacitação da comunidade e das 

instituições com recursos adequados às suas 

necessidades. 

 

Com data de fim prevista para o próximo dia 30 de 

setembro, apresentamos em sede de CLAS de Vila 

Verde, a 25 de setembro, o pedido de 

alteração/prorrogação do projeto até 30 de abril de 

2019, aprovado por unanimidade. Aguardamos com 

expectativa a aprovação do pedido de 

alteração/prorrogação por parte das entidades 

financiadoras. 

43 workshops 

20 
Grupos de 
intervenção 

14 
Oficinas  
intergeracionais 

Três Anos de CLDS-3G 

VVD… e talvez um pouco 

mais 

64 Estágios  
de verão 

18 
Tertúlias com 
empresários 

121 
Guia de 
digital de 
associações 
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Gab. de Atendimento 

Centro Comunitário 

de Prado 

Segunda-feira 

9h30 – 12h00 

(mediante marcação) 

 

Inst. Mun. do Serv. de 

Ação Social - Vila 

Verde 

Terça-feira 

9h30 – 12h00 

 

Casa do Povo de 

Ribeira do Neiva 

Quinta-feira 

9h30 – 12h00 

Rua da Devesa, N.º73 

4730-150 Duas Igrejas,  

Ribeira do Neiva,  

Vila Verde 

 

 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 

@gmail.com 

www.cprn.pt/ 

clds3gvilaverde 

Open Talk – Repensar a Intervenção 

Social 

Realizou-se no passado dia 25 do corrente mês, no Instituto de Educação 

da Universidade do Minho, um Open Talk, em parceria com os CLDS do 

distrito de Braga, para Repensar a Intervenção social. Esta ação potenciou 

e privilegiou a reflexão em campos como a empregabilidade, 

empreendedorismo, o papel e o envolvimento das organizações e a 

inclusão social, visto serem pontos fundamentais para o sucesso destes 

projetos. Estas temáticas foram exploradas em diferentes painéis, tornando-

se bastante enriquecedor perceber a necessidade de se trabalhar em 

rede, estabelecendo parcerias para conceber um trabalho concertado, 

diversificado e atual para públicos com necessidades tão dispares, mas 

com muitas fragilidades comuns. 

É de ressalvar as considerações, no que diz respeito ao CLDS 4G, como um 

“upgrade” de intervenção, pois é crucial ter ações mais criativas, 

dinâmicas e flexiveis, tendo em conta o território a trabalhar para a efetiva 

mudança.  


