“Partilhar o Presente, Preparar o Futuro” - Projeto Social CLDS 3G Mangualde

O Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3.ª Geração (CLDS 3G) de Mangualde, é um
programa de apoio à comunidade no âmbito da rede social, que está em execução desde
Janeiro de 2016 e tem por objetivo potenciar o território e capacitar os cidadãos e as famílias
de forma multissetorial e integrada.
Este projeto pretende ser um instrumento de intervenção de proximidade, em parceria com as
diversas instituições do concelho, e um agente na busca de soluções para algumas
problemáticas dos cidadãos, através da promoção da igualdade de oportunidades e da
inclusão social nas suas mais diversas dimensões.

Assim, e no que toca ao combate ao desemprego, o CLDS 3G implementou medidas que
visam apoiar e orientar os indivíduos na procura ativa de emprego, incentivar o
empreendedorismo e valorizar e incrementar o setor primário, de modo a potenciar as
economias locais e regionais.
Entre outras iniciativas, foi criado um site e uma página de Facebook, onde são
disponibilizadas ofertas de emprego e de formação profissional na região, assim como
informação sobre medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo, tais como programas,
legislação, workshops, concursos, mostras ou feiras dinamizadas pela equipa em parceria.
Estas plataformas pretendem ser dinâmicas, e um espaço onde os desempregados possam
encontrar o emprego ou estágio que procuram e onde as entidades empregadoras locais
possam divulgar as suas ofertas de postos de trabalho ou de formação, e deste modo facilitar e
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tornar mais célere o recrutamento.

O site disponibiliza também informação sobre todos os projetos sociais promovidos pela equipa
nos dois outros eixos de intervenção: famílias e comunidade.O CLDS 3G Mangualde está a
funcionar na rua do Antigo Colégio, e dispõe do telefone 961156 722, o e-mail geral@clds3gm
angualde.pt
,o
site
www.clds3gmangualde.pt
e o Facebook:
www.facebook.com/clds3gmangualde
.
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