
 

DESENVOLVER E INTEGRAR 
NA SUSTENTABILIDADE + 

Programa Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social 

BRAGANÇA 

CLDS 4G, 

Juntos 
Somos + Fortes! 

Centro Social Paroquial dos Santos Mártires 

Bairro Social da Coxa 

Rua do Brasil, Bloco E, n.º 2 r/chão 

5300-098 Bragança 

E-mail: clds4g.cspsm@gmail.com 

www.facebook.com/clds4gbraganca 

www.santosmartires.pt 

Entidade Coordenadora  

e Executora das Ações 

O Centro Social Paroquial dos Santos Mártires é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social 
fundada em 1985.  

Desenvolve a sua atividade pedagógica e educati-
va nas seguintes áreas de intervenção: 

 infância e juventude; 

 família e comunidade; 

 terceira idade; 

 deficiência. 
 

A sede da Instituição está situada no Bairro da 
Coxa, uma zona caraterizada por uma forte densi-
dade populacional, com elevada taxa de analfabe-
tismo, insucesso e abandono escolar, elevado nú-
mero de idosos de baixos rendimentos, simulta-
neamente com um elevado número de pessoas de 
minorias étnicas e domésticas. 



EIXO 4 
Auxílio e Intervenção Emergencial às 
populações inseridas em territórios 
afetados por calamidades e/ou capa-
citação e desenvolvimento comunitá-
rios 
Numa perspetiva de apoio à auto organização 
dos habitantes, bem como à criação/
revitalização de associações permitindo aumen-
tar o impacto do movimento associativo. 
 

Objetivos 
 
a) Aumentar os níveis de coesão social dos 
concelhos objeto de intervenção dinamizan-
do a alteração da sua situação socioterrito-
rial; 

b) Concentrar a intervenção nos grupos po-
pulacionais que em cada território evidenci-
am fragilidades mais significativas, promo-
vendo a mudança na situação das pessoas 
tendo em conta os seus fatores de vulnera-
bilidade; 

c) Potenciar a congregação de esforços en-
tre o sector público e o privado na promo-
ção e execução dos projetos através da mo-
bilização de atores locais com diferentes 
proveniências; 

d) Fortalecer a ligação entre as interven-
ções a desenvolver e os diferentes instru-
mentos de planeamento existentes de di-
mensão municipal. 

Desenvolver e Integrar na 
Sustentabilidade + 

O Programa de Contratos Locais de Desenvolvi-
mento Social (Programa CLDS) foi criado pela 
Portaria n.º 396/2007 de 2 de abril (…) com a fina-
lidade originária de promover a inclusão social 
dos cidadãos, de forma multissetorial e integrada, 
através de ações a executar em parceria, por for-
ma a combater a pobreza persistente e a exclu-
são social em territórios deprimidos.  
 
Os CLDS 4G (…), são agora fortalecidos na sua ba-
se de atuação, realinhando-se os seus objetivos 
fundamentais, reforçando-se a proatividade de 
todos os agentes na busca de soluções para as 
diferentes problemáticas dos cidadãos e promo-
vendo o crescimento sustentável e inclusivo dos 
territórios.  

Eixos de Intervenção 

EIXO 1  
Emprego, Formação e Qualificação 
Disponibilizamos um Gabinete de Inserção Socio-
profissional (GAISP) direcionado para desempre-
gados que são encaminhados para ofertas de em-
prego/formação. Apoiamos Projetos de Auto Em-
prego e Empreendedorismo, bem como, promove-
mos atitudes de procura ativa de emprego. 

 
EIXO 2 
Intervenção Familiar e Parental pre-
ventiva da pobreza infantil 
Prevê a qualificação das famílias num plano de 
educação parental, mediação de conflitos familia-
res e orientação/gestão financeira. No Gabinete 
de Psicologia é realizado acompanhamento psico-
pedagógico a crianças e jovens que funciona pa-
ralelamente a um conjunto de atividades progra-
madas que integram o grupo de Jovens 4G. 

 
EIXO 3 
Promoção do Envelhecimento Activo e 
Apoio à População Idosa 
No Plano da intervenção junto dos idosos, a equi-
pa dispõe de um Gabinete de Apoio ao Idoso (GAI) 
que acompanha idosos em situação de isolamen-
to/solidão (Clube Sénior 4G) e idosos instituciona-
lizados.  
Ainda no Eixo 3, os CLDS 4G de Bragança têm em 
desenvolvimento um projeto de voluntariado de 
proximidade. 


