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Novas vidas, novas oportunidades. 

É com uma especial satisfação que me as-
socio à Associação Engenho para a publica-
ção de uma edição especialmente dedicada 
ao Contrato Local de Desenvolvimento Social 
de 4.ª Geração (CLDS4G) que sob o feliz epí-
teto Envolver e (trans)formar Territórios, Vidas 
e Pessoas, tem deixado uma marca indelével 
na disseminação de uma nova e urgente cul-
tura de envolver, corresponsabilizar e autono-
mizar toda a geografia social para a criação 
de novas vidas, novas oportunidades e outros 
territórios ecologicamente e socialmente mais 
sustentáveis.

Este projeto CLDS 4G coordenado pela En-
genho agora enraizado no município de Fama-
licão, tendo a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão como entidade promotora, esten-
de, se assim quisermos, a sua raiz à visão mais 
funda do conceito pólis, pois emerge do interes-
se em garantir o desenvolvimento das pessoas, 
para assim alcançar o desenvolvimento dos ter-
ritórios e da sua própria existência para além 
da vulgar sobrevivência, porque os territórios 
não se desejando concorrenciais, esperam-se 
competitivos.

Não é este o espaço para que me possa 
alongar em debates filosóficos ou académicos, 
mas antes enaltecer e dar expressão maior ao 
essencial e ao singular, e no essencial e parti-
cular, o projeto CLDS4G que aqui reputo com 
grande valor, assenta a sua trave mestra nas 
pessoas, para a partir delas gerar outras condi-
ções materiais nos diferentes contextos físicos e 
ao catapultar o desenvolvimento desses locais, 
as pessoas alcançam outro nível de realização 
na sua própria condição humana.

Ao investir no emprego, formação e qualifi-
cação, neste novo mundo de permanentes de-
safios ambientais e tecnológicos, este projeto 
CLDS4G estabelece um novo ecossistema social 
ele próprio fomentador para se redirecionar o 
olhar para as pessoas e para o território numa 
lógica comunicante.

Considero, pois distinguir aqui a competên-
cia das equipas técnicas, a capacidade da en-
tidade coordenadora e da entidade executora, 
bem como sublinhar a capacidade imaginativa 
e de liderança no envolvimento de todos os 
parceiros, e populações, atores indispensáveis 
ao sucesso de uma missão que mais do que 
cultural é sobre tudo geracional.

Tenhamos presente, um conhecimento am-
plamente adquirido nas instituições políticas e 
sociais da nossa sociedade, de resto suportada 
e evidenciada pela investigação científica, de 
que há uma estreita correlação entre o territó-
rio e a pobreza que implica a inclusão de po-
líticas territoriais entre as políticas de combate 
ao fenómeno da pobreza e de promoção do 
desenvolvimento social para não só corrigirmos 
as assimetrias seculares, mas sobre tudo trans-
formarmos toda a morfologia social.

Por estas razões, estou convicto, torna-se 
estratégico dar o bom testemunho, mesmo que 
critico e fazer ressoar estas experiências, por-
que os ganhos serão embora localizados, de 
uma amplitude que ultrapassa os limites menos 
tangíveis.

Reconhecendo a singularidade do CLDS4G, 
Envolver e (trans)formar Territórios, Vidas e Pes-
soas, coordenado pela Associação Engenho, 
desafio cada um, para que o trabalho a cada 
dia, seja retomado com a mesma convicção de 
que ajudando a criar novas vidas, efetivamente 
desenvolvemos os nossos territórios

“Ao investir no emprego, 
formação e qualificação (...) 
este projeto CLDS4G estabelece 
um novo ecossistema social ele 
próprio fomentador para se 
redirecionar o olhar para as 
pessoas e para o território numa 
lógica comunicante.”



Manuel Augusto de Araújo
Presidente da direção da Engenho

Mário Passos
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
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Um projeto marcante!

Quando em julho de 2020 arrancamos 
com o programa de Contrato Local de De-
senvolvimento Social – CLDS 4G percebemos 
de imediato a importância deste projeto 
para o nosso território pela sua natureza 
e pelo seu alcance ao nível do emprego, 
formação, qualificação e empreendedorismo, 
principalmente nos tempos incertos que vive-
mos atualmente.

Alicerçado numa dinâmica de trabalho 
desenvolvida em parceria e em conjunto 
com a comunidade, o CLDS 4G tem trazido 
benefícios inequívocos para todo o concelho, 
contribuindo para um território mais inclusivo, 
mais coeso e mais solidário.

A vigorar até junho de 2023, o programa 
situa-se, neste momento, mais ou menos a 
meio do prazo, sendo já visíveis os primeiros 
resultados com o envolvimento de muitas de-
zenas de famalicenses numa estratégia clara 
para o emprego e para a formação, enqua-
drando-se nas políticas sociais do concelho, 
nomeadamente na Estratégia Concelhia de 
Desenvolvimento Integrado.

A situação atual provocada pela pande-
mia da Covid 19 trouxe ao CLDS 4G novos 
desafios que estão a ser encarados com re-
siliência e trabalho conjunto. 

Neste âmbito, deixo uma palavra de 
apreço à Engenho – Associação de Desen-
volvimento Local de Vale do Este, que tem 
coordenado o projeto no terreno sob o de-
sígnio “Envolver e (trans)formar Territórios, Vi-
das e Pessoas”.

Juntos, estamos empenhados em fazer do 
CLDS 4G um projeto marcante com benefí-
cios evidentes para o território, com contribu-
tos positivos para todos!

Intervenção e compromisso

A ENGENHO, na qualidade de entidade 
executora do CLDS 4G/Comunidades Incuba-
doras, aceitou de imediato e com agrado o 
convite formulado pelo Município de V. N. de 
Famalicão para programar e operacionalizar 
este projeto.

A par do reconhecimento do trabalho, 
ações e dinâmicas desenvolvidas por esta 
Associação a favor do território e das comu-
nidades, foi para nós mais um desafio. 

Um desafio parecido, para não dizer igual, 
a tantos que temos enfrentado há mais de 25 
anos. A diferença é só de âmbito geográfico. 
O Município no seu todo. Com todas as suas 
vantagens e potencialidades, mas, também e 
ainda, com fragilidades sociais que afetam 
pessoas e famílias. 

E neste domínio, subjacente a este progra-
ma/projeto, com as suas ações, objetivos, es-
tratégias, metodologias e resultados espera-
dos, está o sentido de compromisso que deve 
envolver e corresponsabilizar todos os atores, 
parceiros e agentes locais, públicos e priva-
dos, num trabalho em rede e de parceria.

A coesão, a inclusão e a promoção social 
exigem que a comunidade, quem a vive e 
representa, todos nós como cidadãos, tenham 
a boa prática solidária, interventiva e cívi-
ca. Só assim se afirma. Só assim se promove. 
Com todos e para todos. Numa relação de 
proximidade, de boa vizinhança, de sentido 
de pertença e de forte identidade.

Neste contexto, estamos certos que o pro-
jeto Comunidades Incubadoras, apesar das 
severas adversidades e constrangimentos 
provocados pela crise, apresenta resultados 
extremamente positivos, bem como novos 
olhares, perspetivas e formas de animação/
intervenção nos territórios e comunidades do 
Município.

Para os membros da equipa técnica uma 
palavra de reconhecimento pelo empenho   
e dedicação que têm colocado no exercício 
das suas funções.



David Ferreira
Diretor Centro de Emprego Famalicão

Mónica Gomes
Coordenadora do NLI de Famalicão

Ana Carvalho
Coordenadora Técnica CLDS 4G 

Como Coordenadora do Núcleo Local de Inserção (NLI) 
de Famalicão tenho, desde o 1º momento, tido uma relação 
muito próxima com o CLDS 4ªG. 

Acompanho o trabalho desenvolvido por 6 equipas 
dos Gabinetes de Atendimento e Acompanhamento Social 
(GAAS), cujo trabalho passa pelo acompanhamento de fa-
mílias em situação de precariedade socioeconómica, cujo 
desemprego de longa duração é uma das problemáticas 
mais acentuadas.

Neste sentido, o CLDS 4ªG tem sido um recurso exce-
lente, no trabalho desenvolvido junto destes indivíduos e, 

O Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social, tem como objetivo promover a inclusão social de 
grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragi-
lidade social num determinado território, mobilizando para 
o efeito a ação integrada de diferentes agentes e recursos 
disponíveis.

A importância do trabalho individualizado com a pessoa, 
a realização de sessões com temáticas que possam atribuir 
mais competências à(s) pessoa(s), o encaminhamento da(s) 
pessoa(s) para formação tendo em conta a(s) sua(s) motiva-
ção e perspetiva de trabalho no futuro, o encaminhamento 
para as diversas medidas ativas de emprego de acordo 
com o perfil da(s) pessoa(s) é fundamental para promover a 

Envolver e (trans)formar Territórios, Vidas e Pessoas…

Em julho de 2020 iniciamos no território de Famalicão um 
projeto que tem por missão trabalhar lado a lado com as 
pessoas, ouvindo as suas histórias, contribuindo de forma in-
tegrada e em conjunto com todos os Agentes Territoriais para 
a (re)construção de vidas, tendo como mote as áreas ligadas 
ao Emprego, à Formação e à Qualificação.

Oficinas e Encontros têm sido o palco privilegiado deste 
trabalho de proximidade, que tem em vista a valorização 
pessoal e profissional das pessoas que acompanhamos.
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como tal, uma mais valia, para as equipas 
que os acompanham e apoiam na definição 
dos seus projetos de vida.

A principal mais valia deste projeto é, sem 
dúvida, o trabalho individualizado com os be-
neficiários, numa perspetiva de valorização, 
adequação e posicionamento face às ofertas 
de emprego. Em suma, uma intervenção de 
proximidade e de compromisso da comuni-
dade na resolução de problemas e procura 
de soluções.

inclusão social de grupos populacionais que 
revelem maiores níveis de fragilidade social 
num determinado território.

Neste âmbito e com o foco na prosse-
cução dos objetivos definidos pelo CLDS 4G 
Comunidades Incubadoras, tendo em conta 
as dificuldades que o desemprego estrutural 
apresenta e as constantes transformações do 
mercado de trabalho é indispensável e meri-
tório uma articulação entre os vários parcei-
ros que tenham por missão a integração de 
pessoas no mercado de trabalho.

Reforçar o trabalho de sinergia no sentido 
de sensibilizar e (co)responsabilizar os Agentes 
Territoriais para a importância destes e outros 
temas nas suas agendas políticas e operacio-
nais é aquilo que todos os dias nos esforça-
mos por fazer acontecer.

É imperioso que seja dedicado tempo à 
construção e revitalização de parcerias es-
tratégicas, à partilha coletiva de responsabi-
lidades e a dinâmicas comunitárias, onde as 
pessoas possam ser o centro das decisões e a 
dinâmica dos processos. 

O Programa CLDS 4G O Programa CLDS 4G O Programa CLDS 4G O Programa CLDS 4G 
(Contrato Local de (Contrato Local de (Contrato Local de (Contrato Local de 

Desenvolvimento Social – Desenvolvimento Social – Desenvolvimento Social – Desenvolvimento Social – 
4ª Geração) é um projeto 4ª Geração) é um projeto 4ª Geração) é um projeto 4ª Geração) é um projeto 

de âmbito nacional de âmbito nacional de âmbito nacional de âmbito nacional 
que tem como objetivo que tem como objetivo que tem como objetivo que tem como objetivo 

promover a inclusão social promover a inclusão social promover a inclusão social promover a inclusão social promover a inclusão social 
de grupos populacionais de grupos populacionais de grupos populacionais de grupos populacionais 

que revelem maiores que revelem maiores que revelem maiores que revelem maiores 
níveis de fragilidade níveis de fragilidade níveis de fragilidade níveis de fragilidade 

social, mobilizando para social, mobilizando para social, mobilizando para social, mobilizando para 
o efeito a ação integrada o efeito a ação integrada o efeito a ação integrada o efeito a ação integrada 

de diferentes agentes de diferentes agentes de diferentes agentes de diferentes agentes 
e recursos localmente e recursos localmente e recursos localmente e recursos localmente 

disponíveis.disponíveis.disponíveis.

CLDS 4GCLDS 4GCLDS 4G

O CLDS 4G Comunidades 
Incubadoras pretende 

envolver e (trans)formar 
Territórios, interconectando 
os agentes locais de forma 
a promover a capacitação, 

o desenvolvimento de 
atitudes e disposições 

para o emprego, para a 
iniciativa e para percursos 
de qualificação, capazes 

de consolidar maior 
coesão social e gerar 
um desenvolvimento 
económico inclusivo.
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É tempo de (Re)descobrir o EU, a nossa Essência, a nossa Força.
Em Oficinas e momentos informais, trocam-se palavras, partilham-se anseios, 
descobrem-se sonhos, vontades e inquietudes e traçam-se Caminhos…

Ação 1 | Programa SER

OBJETIVO:
Capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de procura ativa de emprego

FASE I – DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Oficinas que têm como objetivo promover o desenvolvimento de competências na área 
do Autoconhecimento, Marketing Pessoal, Comunicação e Liderança capazes de garantir 
uma maior preparação na entrada do mundo laboral. 
FASE II – TREINO DE COMPETÊNCIAS
Participantes são convidados a integrar projetos em entidades de forma a que seja pos-
sível o treino de competências e a posterior integração no mundo laboral.

+40 OFICINASPROGRAMAS8 120 PESSOAS ENVOLVIDAS
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“(...) a parceria 
com o CLDS4G tem 
criado sinergias 
em rede e tem 
permitido consolidar 
e prestar serviços 
personalizados de 
qualidade (...)” 

“A ACIP tem como missão prestar servi-
ços especializados e de proximidade que 
pretendem responder às necessidades e 
expectativas dos cidadãos e das entida-
des empregadoras do concelho de Vila 
Nova de Famalicão. 

A descentralização dos nossos serviços 
é uma estratégia que promove a inclusão 
dos diferentes públicos. A estreita parce-
ria com o Famalicão CLDS4G revela-se as-
sim estratégica para o desenvolvimento de 
ações que promovam a formação e em-
pregabilidade, que promovam o empower-
ment das pessoas com quem intervimos e 
promovam a responsabilidade social nas 
entidades empregadoras do Concelho.

Com os serviços da ACIP, como o Cen-
tro de Recursos para a Qualificação e Em-
prego, o Programa Incorpora Portugal e 
o Gabinete de Inserção Profissional, bem 
com a Formação Profissional, a parceria 
com o CLDS4G tem criado sinergias em 
rede e tem permitido consolidar e pres-
tar serviços personalizados de qualidade 
privilegiando a descentralização e a di-
versidade da rede de parcerias. A ACIP e 
o Famalicão CLDS4G, Lado a Lado, po-
dem Construir a Felicidade.”

Mónica Carvalho
Diretora Geral
ACIP - Ave Cooperativa de Intervenção Psico-Social, C.R.L.
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4 PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO

Ação 2 | Incluir

OBJETIVO:
Informar sobre o conteúdo e abrangência das medidas ativas de 
emprego e oportunidades de inserção em instituições do território

Sessões de informação sobre as Medidas Ativas de Emprego. 

ESTÁGIOS ATIVAR84 
Construir Redes e promover a Inclusão Profissional 
de pessoas em situação de desemprego.
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“O CLDS 4G foi uma mais valia no recruta-
mento de recursos humanos para a nossa 
empresa. Destacamos o profissionalismo 
de uma equipa disponível e atenta na 
procura de respostas às nossas necessida-
des, numa relação de proximidade dife-
renciadora no serviço prestado. 
Continuação de muito sucesso, sempre com 
a competência e empenho que vos é ca-
racterístico!”

Rui Santana
Tele Santana

O Centro Social Paroquial de Ribeirão pro-
cura desenvolver um conjunto de iniciativas so-
ciais que tratem o “impacto social” como um 
ponto central e estratégico das atividades a 
desenvolver, orientando jovens/adultos na to-
mada de decisões, com o objetivo de procu-
rar criar valor para a sociedade. Disseminar 
boas práticas na área do apoio e da forma-
ção de competências pessoais, sociais e téc-
nicas dessas pessoas, assume-se como um dos 
nossos grandes objetivos. 

Nesse sentido, a relação de sinergia com 
as Comunidades Incubadoras permitem criar 
um conjunto de ações mobilizadoras de pro-
moção de uma sociedade justa e integradora, 
sensibilizando a população para as questões 
ligadas à deficiência e à incapacidade.

Patrícia Miranda
Diretora Técnica Casa Santa Maria

Centro Social de Ribeirão 

“O CLDS 4G foi o meu 
ponto de partida no 
mundo do trabalho. 
Foi uma ajuda precio-
sa na minha vida, pois 
muitas empresas recu-
savam dar-me emprego, 
por falta de experiência.
Agradeço a toda a 
equipa pela oportuni-
dade que me foi dada”

Fábio Cunha
Participante
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Ação 3 | Cria o Teu Próprio Emprego

OBJETIVO:
Apoiar o enquadramento de projetos de autoemprego e de empreen-
dedorismo nos diferentes programas e instrumentos de apoio, promo-
vendo o encaminhamento dos interessados para o apoio técnico.

4 PROGRAMASPESSOAS40 4 EMPRESAS CRIADAS

É tempo de criar oportunidades de Emprego e pôr em prática Ideias de Negócio.

Foco,Foco,Foco  determinação, determinação, determinação  resiliência…
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“A Equipa das Comunidades Incubado-
ras esteve lado a lado comigo no pro-
cesso de concretização da minha em-
presa e a verdade é que aquilo que era 
um sonho é agora realidade.”

Aurélio Costa
Participante

“Excelente. Muito motivador. 
Acesso a novos instrumentos 
e ferramentas. Partilhamos 

ideias, experiências.

Programa útil e informativo.
É possível alcançar os nossos objetivos, para isso é 
preciso focar, ter coragem e ousadia para acreditar 

nesse sonho, arregaçar as mangas e partir para a luta. 
E, temos negócio…”

E, temos negócio…”
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Ação 4 | Atualiza-te

OBJETIVO:
Informar e encaminhar para oportunidades de qualificação 
desenvolvidas pelas autoridades públicas e privadas.

PESSOAS ENCAMINHADAS PARA CENTRO QUALIFICA DE FAMALICÃO152
Ações descentralizadas sobre os processos
inerentes às oportunidades de qualificação.

“Na Equipa do CLDS 4G encontrei o apoio que 
procurava e percebi que a aposta na nossa 
qualificação é de facto muito importante.”

Isamara Silva
Participante
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O Projeto CLDS 4G Comunidades Incubadoras de 
Vila Nova de Famalicão tem desenvolvido um tra-
balho de excelência pautado pela proximidade 
com os parceiros e trabalho em rede. Destaco 
o atendimento atencioso e personalizado no 
acompanhamento aos adultos, ingredientes cha-
ves, para o reforço da motivação na integração 
em percursos qualificantes, que lhes permite o 
aumento da escolaridade e desenvolvimento de 
competências profissionais.

Para além disso, têm assumido um papel prepon-
derante no desenvolvimento de programas de ca-
pacitação de jovens para as questões da em-
pregabilidade, contribuindo desta forma para a 
formação de cidad@s mais informados, interventi-
vos, responsáveis e capazes de exercer uma cida-
dania ativa, assim como para o desenvolvimento 
do nosso território e da nossa população.

Cláudia Costa
Centro Qualifica Famalicão 

“Nas Comunidades Incubadoras Renasci aos 40. 
Nem sempre foi fácil… O Caminho de uma pessoa 
com 41 anos na procura de trabalho não é fácil! 
Chegamos a esta idade e muitas vezes nunca fi-
zemos o que realmente gostávamos com a liber-
dade que gostaríamos. 
Este foi o meu caso, sempre fui muito levada pelas 
circunstâncias e pelo comodismo. Mas quando me 
vi desempregada com 41 anos foi muito complica-
do. Porém, apareceu-me um “anjo” que sem eu dar 
conta tornou possível o meu sonho. Estou muito 
feliz! Sei que ainda tenho um grande caminho à 
minha frente, mas sei que estou no caminho certo! 
Este “anjo” está nas Comunidades Incubadoras, e 
quem sabe se o Seu não estará lá também?!”

Marília Azevedo
Participante
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Ação 5 | Roteiros Empresa

EMPRESAS COM RELAÇÃO ESTREITA COM AS COMUNIDADES INCUBADORAS+30
“A Equipa do CLDS 4G está a fazer um trabalho 
excelente junto das empresas. As pontes que 
criam junto dos parceiros do território e a forma 
como tentam encontrar as pessoas que estão à 
procura de um trabalho e nos apresentam mere-
cem a nossa estima. Trata-se de um serviço ino-
vador e eficaz que nos permite mais facilmente 
encontrar as soluções de que precisamos e por 
isso bem-haja.”

Rui Costa
Famalicão Cash 

“Encontramos nas Comunidades Incubadoras um 
projeto de proximidade extraordinário. 
São uma equipa 100% disponível e empenhada 
a ajudar-nos, direcionando trabalhadores com o 
perfil que procuramos.  
No último ano, tem sido uma mais valia enorme 
para a nossa empresa.”

Sara Ferreira
Viveiros Serafins

OBJETIVO:
Sensibilizar os empresários, 
as instituições e as 
entidades empregadoras 
locais para uma 
participação ativa na 
concretização de medidas 
ativas de emprego e em 
processos de inserção 
profissional e social
Promover a (re)aproximação 
de pessoas em situação de 
desemprego com contextos 
do mundo laboral.
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Ação 6 | Campus Jovem

“É sob o lema “Envolver e (trans)formar Territó-
rios, Vidas e Pessoas” que o CLDS 4G Comu-
nidades Incubadoras no Território de Famali-
cão, tem um particular significado e alcance 
para os projetos “Mais Vale Prevenir” e “Fénix”, 
Centro de Solidariedade de Braga/Projecto Ho-
mem, dado o contexto do qual estes emanam, 
o Programa de Respostas Integradas (PRI) e o 
propósito a que, todos, estão designados. Pro-
move a inserção social, ajuda no acesso aos 

serviços, motiva para (trans)formação e capa-
citação de cada pessoa e estreita os vínculos 
com a comunidade, numa relação afetuosa e 
próxima com as instituições, privilegia o traba-
lho em parceria, o trabalho em rede com as 
demais estruturas e agentes locais, estratégias 
e ações no respeito pelos princípios da digni-
dade, autonomia e desenvolvimento da pessoa 
e das instituições.”

Projeto Homem

OBJETIVO:
Contribuir para a sinalização, encaminhamento e orientação de 
alunos que abandonam ou concluem o sistema educativo, no sentido 
de desenvolver ações de favorecimento da integração profissional.
SINALIZAR, ENVOLVER E COMPROMETER JOVENS
Campus com Oficinas Temáticas nas áreas de Comunicação, 
Auto-conhecimento, Liderança, Meios audiovisuais, Softskills, Artes 
Performativas, Ambiente e Arte Urbana.
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Estimular ideias, incitar a criatividade, a inovação, a capacidade de produção 
de novos produtos, novos conceitos. Fazer desabrochar conceitos e atitudes que 
deverão estar na origem da co(criação) de Projetos Empreendedores que em fase 
posterior possam dar lugar a Estágios de Vida no tecido económico da região.

Ação 7 | Tubos d’Ensaio

OBJETIVO:
Desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos do ensi-
no secundário, numa perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação, da criatividade, 
do gosto pelo risco e que constituam uma primeira abordagem à atividade empresarial.

+740 JOVENS ENVOLVIDOSAÇÕES60
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“Esta atividade talvez tenha sido a mais impor-
tante para o nosso futuro.
Pessoas com muito amor ao trabalho e que 
demonstram muito bem as temáticas aborda-
das. Gostei bastante das temáticas e da sua 
explicação.
De facto, esta atividade foi, sem dúvida, bas-
tante pertinente, uma vez que é uma forma de 
percebermos o que nos espera no mundo do 
trabalho, ensinando-nos a ingressar neste da 
melhor forma e transmitindo, assim, segurança 
e profissionalismo ao empregador. Deste modo, 
há que felicitar os profissionais que conduziram 
a atividade em questão.
A minha opinião relativamente a esta atividade 
é bastante positiva e proveitosa, creio que é 
uma excelente iniciativa para promover a cons-
ciência dos jovens quanto ao futuro profissional 
e como o iniciar da melhor forma esse mesmo 
percurso! O meu sincero obrigado a toda a 

entidade organizadora e todos os intervenientes!
Esta atividade foi bastante útil, esclarecedo-
ra e conseguiu tirar algumas dúvidas que tinha 
acerca da questão de como fazer um currículo. 
Para além disso, adorei a forma como conse-
guiram, com um enorme profissionalismo, captar 
a atenção de todos os presentes através do 
perfil comportamental, fazendo-nos refletir acer-
ca dos nossos pontos fortes e limitantes.
A equipa da CLDS é incrível.
Gostei muito desta atividade, foi muito boa para 
nos e ajudou imenso a perceber o que somos e 
o que nos espera no futuro. A equipa do CLDS 
foi excelente e tornou esta atividade ainda me-
lhor.
Uma atividade incrivelmente interessante e rica 
em aprendizagem. Uma equipa muito compe-
tente e preparada, que nos transmitiu todo o 
conteúdo de forma leve e eficaz. Estou total-
mente satisfeito.”

Testemunhos de alunos do 12º ano

Para os alunos finalistas dos Cursos Profissionais, a atividade 
Tubos d’Ensaio revela-se fundamental, pois permite que os 
jovens se preparem melhor para a nova etapa da sua vida, 
quer seja no sentido de ingressarem no mundo do trabalho, 
quer seja enveredando pelo prosseguimento de estudos.
Atividade muito interessante e enriquecedora!!!

 
Testemunho Agrupamento de Escolas 

Tubos d’ Ensaio, uma atividade que se tem revelado estru-
turante para os nossos jovens. Com o objetivo de estimular 
capacidades empreendedoras, pretende dotar os alunos de 
ferramentas importantíssimas para o seu futuro profissional. 
Aliando uma exposição teórico-prática, o programa permite 
aos jovens uma aproximação muito vívida com a realidade, 
sendo este um elemento diferenciador do mesmo.
Com a certeza da marca já deixada no percurso dos nossos 
jovens, continuaremos a inspirar a vida de cada um, acre-
ditando que este é um programa chave para o seu sucesso 
profissional, tendo já obtido especial relevo em ambientes pro-
fissionais e corporativos. 

Filipa Peixoto e Nuno Bezerra
Técnicos CLDS 4G
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A NOSSA MISSÃO:
Interconectar os Agentes Locais acionando 
os recursos e competências desses territórios, 
combinando-os de forma qualificada e inova-
dora para a geração de respostas que pro-
porcionem mais emprego.

As Comunidades locais constituem-se espaços 
“incubadores” de soluções para a empregabi-
lidade, qualificação e empreendedorismo.

Ação 8 | Comunidades Incubadoras

“Temos em mãos a possibilidade de eternizar momentos e histórias…
Fazendo nós um trabalho de comunicação e ligação entre pessoas e 
também empresas, sinto que é uma mais valia divulgarmos as nossas 
ações através de vídeos e simples fotos que por vezes dizem muito.”

 
Inês Coelho

Técnica Audiovisuais CLDS 4G
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“A equipa CLDS 4G Comunidades Incubadoras de Famali-
cão tem realizado um trabalho excelente junto das nossas 
comunidades. A sua disponibilidade para ir ao encontro 
das pessoas e a sua capacidade de procurar respostas 
para as situações específicas que vão aparecendo, tem 
sido a chave para o sucesso deste verdadeiro serviço à 
comunidade, que promove o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos nossos jovens e adultos. Continuação de 
bom trabalho e muito sucesso!”

Tomás Sousa, Presidente CSIF Landim, Avidos, Lagoa, Seide

“O CLDS 4G é uma mais-valia na nossa CSIF e constitui um 
ponto forte na orientação e mediação da nossa comuni-
dade, ajudando no processo de integração no mercado de 
trabalho e agilização do processo burocrático inerente ao 
mesmo. Apesar dos tempos pandémicos, o CLDS 4G esteve 
sempre disponível e atento às necessidades da nossa co-
munidade.”

Carlos Gomes, Presidente CSIF Área Urbana

“Existia uma enorme lacuna entre a vertente laboral do 
lado do empregador e do trabalhador, no que concerne 
à contratação de mão de obra e oferta de emprego. Este 
projeto veio colmatar essa lacuna e criar pontes necessá-
rias para que, no terreno e de forma prática e célere esses 
laços fossem reatados. Estão de parabéns pela iniciativa 
que já está a dar frutos e que muitos mais advirão no 
futuro.”

Duarte Veiga, Presidente CSIF Bairro, Carreira, Bente, Delães, 
Ruivães e Novais

“Gostaria de dedicar um agradecimento à equipa do pro-
jeto CLDS 4G pelo empenho e disponibilidade no acom-
panhamento que dão à nossa comunidade. Enquanto pre-
sidente da junta de freguesia prezo as parcerias que se 
estabelecem para darem respostas às diversas solicitações 
que nos chegam diariamente.”

Armindo Mourão, Presidente CSIF Lousado, Esmeriz, Cabeçudos

  TESTEMUNHOS  |  PRESIDENTES  |  CSIF’S

“Considero o projeto CLDS 4G Comunidades Incubadoras 
um serviço de excelência pelo empenho que cada um dos 
membros da equipa dedica aos desafios que lhe são di-
rigidos. Na junta de freguesia atendemos cidadãos com 
diferentes problemáticas que nos exigem um trabalho dife-
renciador no atendimento. É neste trabalho que o CLDS nos 
ajuda a dar respostas na área do emprego e da formação, 
articulando com as entidades competentes. Todos estão 
de parabéns, nomeadamente a Engenho como entidade 
coordenadora local da parceria, e merecem um sincero 
agradecimento pelo trabalho feito.”

Jorge Amaral, Presidente CSIF Vale do Este

“O CLDS 4G tem sido importante para a população da nos-
sa zona territorial. Além de promover inclusão no emprego, 
ajudando aqueles que procuram novas oportunidades, pro-
movem melhoria nas condições de vida e sociais, fazendo 
parte da inclusão social. Agradeço toda a disponibilidade 
que tem mostrado nos últimos tempos.”

Carlos Valente, Presidente CSIF Castelões, Oliveira S. Mateus, 
Oliveira Sta. Maria, Riba d’Ave, Pedome

“A proximidade com os territórios e o diálogo com os dife-
rentes agentes e instituições são, sem dúvida, a mais valia 
deste Projeto que tem na sua base as pessoas e as suas 
histórias de vida. Fruto de um acompanhamento individua-
lizado, estão a ser dados passos importantes nesta comu-
nidade.”

Manuel Oliveira, Presidente CSIF Vale do Pelhe

“O CLDS 4G de Famalicão é uma excelente parceria para 
ajudar as comunidades locais e as Juntas de Freguesia a 
preparar as pessoas com dificuldade em arranjar emprego, 
a conseguirem tal objetivo. É bom contarmos com parceiros 
como o CLDS 4G.”

Leonel Rocha, Presidente CSIF Fradelos, Ribeirão, Vilarinho 
das Cambas

“O CLDS 4G Comunidades Incubadoras revelou-se uma 
mais valia para o nosso trabalho de Juntas de Fregue-
sia pelo acompanhamento diferenciado e muito próximo à 
nossa comunidade, permitindo uma resposta adequada às 
necessidades.”

José Pereira, Presidente CSIF Joane, Vermoim, Pousada de 
Saramagos, Mogege

“O CLDS 4G oferece às pessoas a possibilidade de se afir-
marem no mercado de trabalho.”

Manuel Novais, Presidente CSIF Gondifelos, Cavalões, Outiz, Louro
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“São evidentes os 
resultados positivos 
de um trabalho 
realizado com 
a cumplicidade 
da comunidade, 
premissa tão 
importante para o 
desenvolvimento 
local integrado.”

Augusto Lima, 
Vereador do Pelouro 
do Desenvolvimento 
Territorial da Câmara 
Municipal de Famalicão
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