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CATEGORIAS A QUE SE CANDIDATA
☐ DIREITOS HUMANOS
☐ TRABALHO DIGNO E CONCILIAÇÃO
☐ AMBIENTE: Redução de impactes
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☐ MERCADO
☒ COMUNIDADE
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☐ PARTES INTERESSADAS
☐ COMUNICAÇÃO

___________________________________________________

CATEGORIA Comunidade
Nome do projeto Aguiar no Coração – CLDS 3G Aguiar da Beira
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

O projeto Aguiar no Coração – Rede Positiva para o Desenvolvimento Social de
Aguiar da Beira, apresenta-se como um projeto inovador para uma ação
integrada no território concelhio, suportada por metodologias de intervenção
colaborativa, induzindo à participação de todos no projeto de todos. O
projeto encontra-se estruturado em 3 Eixos Prioritários de Intervenção: I –
Emprego, Formação e Qualificação; II – Intervenção Familiar e Parental; III –
Capacitação da Comunidade e das Instituições. O mesmo encontra-se em
funcionamento desde Novembro de 2015 e durará até Outubro de 2018.
Este projeto incide sobre as áreas do emprego, empregabilidade e
empreendedorismo ativo, da inclusão social, inclusão ativa e da igualdade,
bem como pretende promover a dinamização da economia local e das
instituições, fomentando os princípios da sustentabilidade e eficiência dos

recursos e potenciando os recursos naturais e endógenos existentes no
concelho de Aguiar da Beira.
Foi comunicado à comunidade institucional, empresarial e sociedade da região
de intervenção – Concelho de Aguiar da Beira, através de sessões abertas à
comunidade, site e facebook, visitas às instituições locais, publicitação em
jornais locais e regionais e ainda através de sessões de esclarecimento
individuais e coletivas, de acordo com os destinatários ou beneficiários. Para
além desta divulgação de âmbito geral, todas as atividades foram e são alvo
de ações de divulgação específicas.
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

O projeto assume o envolvimento das partes interessadas: Desempregados,
idosos, crianças e jovens; Instituições.
Desempregados: o aumento das oportunidades de emprego e de autoemprego
são visíveis, como resultado das ações “Bolsa dinâmica de emprego” e
“Orienta-te”, resultando 44 pessoas inseridas no mercado de trabalho, e o
acompanhamento de 15 pessoas para o auto-emprego.
Idosos: Aumento da autoestima sénior, através da participação em dinâmicas
sociais e de cidadania ativa, promovendo a transferência de saberes e
conhecimentos para os outros escalões etários, como resultado das ações “60
mais social clube” e “Ações de combate à solidão e isolamento”.
Crianças e jovens: Desenvolvidas as competências de cidadania ativa e
imersão num modelo de organização cívica em tudo semelhante ao definido
na Constituição da República, elevando a sua autoestima e sentido de
pertença à sociedade, através da ação “Governo Jovem” pelo estímulo do
potencial criativo das crianças e jovens, criando uma cultura de inovação e
espírito empreendedor no concelho, apoiada no uso dos recursos do território,
através da ação “Cria o Teu Mundo”.
Instituições: Fomentados processos de auto-organização dos habitantes
nomeadamente através do apoio à criação/ revitalização de associações locais
e partilha de recursos técnicos considerados relevantes pelas instituições,
através da gestão de soluções viavelmente aceitáveis e indutoras de valor
acrescentado.
Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

O CSPD visa ser instituição de referência, com uma postura proactiva,
apresentando-se como um efetivo agente de desenvolvimento local,

comprometido com o seu território, cuja prioridade de intervenção se centra
nas problemáticas carentes de resposta, estimulando e promovendo o efetivo
trabalho em rede, com respeito pelo papel das demais instituições e um
contributo substancial no desenvolvimento local e fixação de pessoas.
Neste enquadramento, o projeto Aguiar no Coração, apresentando-se como uma
iniciativa de desenvolvimento local, designadamente nos seus aspetos sociais e
económicos relacionados entre si, assenta no princípio da intervenção nos
aspetos mais vulneráveis do território de abrangência, designadamente:
envelhecimento demográfico acentuado, despovoamento jovem, baixos níveis
de autoestima sénior, baixos níveis de instrução da população, fracos níveis de
empreendedorismo, fraco aproveitamento e valorização dos recursos do
território, ausência de mecanismos de cooperação inter-organizacional, entre
outros.
Este projeto visa ainda o reforço da intervenção junto dos cidadãos mais
vulneráveis, sobretudo os idosos e as pessoas com deficiência, estando estes
públicos, entre os mais intervencionados pela instituição.
O projeto pode ser consultado em www.aguiarnocoração.pt e na sua página do
facebook em www.facebook.com/aguiarnocoracao. No que diz respeito ao
CSPD, o seu site pode ser visitado em www.cspdornelas.pt.
Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.
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