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CLDS 3G Valpaços – Geração Solidária substituir por CLDS 4G Valpaços – Igualdade para a 

Inclusão 

 

SEPARADOR ATUAL CLDS 3G substituir por Programa CLDS 4G 

 

 

O Programa CLDS 4G tem como de objetivo a promoção da inclusão social de grupos 

populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território, 

mobilizando para o efeito a ação integrada de diferentes agentes e recursos localmente 

disponíveis.  

 

Desta forma, constitui-se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente 

marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria.  

 

As ações a desenvolver pelos CLDS -4G integram os seguintes eixos de intervenção: 

 

 Eixo 1: Emprego, formação e qualificação; 

Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil;  

Eixo 3: Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa. 

 

Os eixos de intervenção concretizam -se em ações a desenvolver no território através do plano 

de ação. 
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Separador ENTIDADE COORDENADORA LOCAL DE PARCERIA (ECLP) 

 

 

 

A Entidade Coordenadora Local de Parceria (ECLP) do CLDS 4G Valpaços – Igualdade para a 

Inclusão é a Casa do Povo de Vilarandelo, à qual compete a coordenação administrativa e 

financeira do CLDS -4G, assumindo a função de interlocutora da parceria com o ISS, I. P., e com 

a Autoridade de Gestão do Programa Operacional que financie os CLDS -4G. 

 

Separador Equipa 

 

 

A equipa do CLDS 4G Valpaços- Igualdade para a Inclusão é constituída por 5 elementos: 

- Coordenadora técnica 

- 1 Economista 

- 1 Psicopedagoga 

- 2 Educadoras Sociais 
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Separador Plano de Ação 

 

O Plano de Ação do CLDS 4G Valpaços - Igualdade para a Inclusão é um instrumento de 

planeamento da intervenção a desenvolver pelo CLDS -4G ao longo da duração do mesmo, de 

1 de Julho de 2020 a 30 Junho de 2023. 

 

Disponível AQUI (envio o Plano em ANEXO) 

 

 

 

Separador CONTATOS 

 

CLDS 4G Valpaços - Igualdade para a Inclusão 

Rua Horta da Fonte, nº2, 5430-452 Valpaços 

 

Telefone: 278 105 648 

Telemóvel: 937 536 371 

Email: geral.clds4gvalpacos@gmail.com 
 


