
 

 
 

Entidade Beneficiária: 501821112, OS PIONEIROS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MOURISCA 

DO VOUGA 

Nº da Candidatura (Código Universal): POISE-03-4232-FSE-000414 

  Título da Operação: SER PIONEIRO 

Tipologia de operação: 3.10-Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS 4G)  

Concurso (Aviso): POISE-32-2019-17 

Data de submissão da candidatura: 09-08-2019 

Data de início da operação: 02-03-2020 

Data de fim da operação: 28-02-2023 

Natureza adjudicante do beneficiário: Entidade adjudicante nos termos do nº.2 do art.º 2.º 

do Código dos Contratos Públicos 

 

Síntese do Projeto: 

O programa integra 2 eixos: 

 
Eixo 1 - Emprego, formação e qualificação: que visa favorecer os processos de integração 

profissional, social e pessoal, dos desempregados; 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; 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; e desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos 

do ensino secundário, numa perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação, da criatividade, 

do gosto pelo risco e que constituam uma primeira abordagem à atividade empresarial. 

 
Eixo 3 - Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa: ações socioculturais 

que promovam o envelhecimento ativo e a autonomia das pessoas idosas; ações de combate à 

solidão e ao isolamento; e desenvolvimento de projetos de voluntariado vocacionados para o 

trabalho com populações envelhecidas 

 
Descrição e Objetivos do Projeto: 

A Portaria nº 229/2018 de 14 de agosto criou a 4.ª Geração do Programa de Contratos Locais 

de Desenvolvimento e tem como objetivos: 

a) Aumentar os níveis de coesão social dos concelhos, objeto de intervenção, dinamizando a 

alteração da sua situação socio territorial; 

b) Concentrar a intervenção nos grupos populacionais que em cada território evidenciam 

fragilidades mais significativas, promovendo a mudança na situação das pessoas tendo em 

conta os seus fatores de vulnerabilidade; 

c) Potenciar a congregação de esforços entre os setores público e privado na promoção e 

execução dos projetos através da mobilização de atores locais com diferentes proveniências; 

d) Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes instrumentos de 

planeamento existentes de dimensão municipal. 

 

 


