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REDE SOCIAL DE ANADIA APROVOU PLANO DE AÇÃO PARA O PROGRAMA CLDS 4G 
 

O Conselho Local de Ação Social de Anadia (CLASA) reuniu, no passado dia 9 de agosto, no 

auditório do Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, em plenário presidido pela vereadora da Câmara 

Municipal de Anadia, com o pelouro da ação social, Jennifer Pereira, e com a participação de vários 

parceiros da Rede Social de Anadia. 

Durante os trabalhos, foi aprovado o plano de ação em matéria de candidatura ao “Contrato Local 

de Desenvolvimento Social (CLDS) 4G”, lançado no âmbito do “Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego”. Esta tipologia de operações, que “visa apoiar financeiramente os Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social de 4ª geração (CLDS-4G)”, tem como objetivo “promover a inclusão social de 

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

mobilizando para o efeito a ação integrada de diferentes agentes e recursos localmente disponíveis, 

constituindo-se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente marcado por uma 

intervenção de proximidade realizada em parceria”. As ações preveem a “inclusão ativa, com vista à 

promoção da igualdade de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade” e 

decorrerão em territórios considerados vulneráveis, sendo o concelho de Anadia abrangido, pela primeira 

vez, na área de intervenção do envelhecimento. Caso a candidatura seja aprovada, o contrato será 

implementado de 2019 a 2022 e a Santa Casa da Misericórdia de Anadia será a entidade coordenadora 

local desta parceria destinada a desenvolver ações promotoras do envelhecimento ativo e de apoio à 

população idosa do concelho. 

Na sessão foi também aprovada a ata do plenário de 11 de junho, bem como analisado e 

aprovado um pedido de emissão de parecer solicitado pelo Centro Social e Paroquial da Moita de Anadia. 

Foram ainda dadas a conhecer algumas das atividades desenvolvidas pela Rede Social de Anadia nos meses 

de junho e julho últimos, e divulgado o período para apresentação de candidaturas (09 a 30 de setembro) a 

bolsas de estudo para alunos que frequentem o ensino superior, no ano letivo 2019/2020, um benefício 

social promovido pelo Município de Anadia. 
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