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No passado dia 7 de Janeiro, pelas 16 horas foi inaugurado oficialmente, o gabinete do CLDS
3G - VIDA
, pela
ADRIMAG
em parceria com a
Câmara Municipal de Castelo de Paiva
.

Nesta sessão, estiveram presentes, além do Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Rocha,
o Vereador da Ação Social José Manuel Carvalho, o Presidente da Assembleia Municipal
Gouveia Coelho, o Coordenador da ADRIMAG João Carlos Pinho, os representantes do Centr
o Distrital da Segurança Social de Aveiro
Rui Monteiro e Cláudia Andrade, a Diretora do
Centro de Emprego de Penafiel
Maria Cândida Novais, bem como representantes das entidades que fazem parte do Concelho
de Ação Social de Castelo de Paiva.

Foi evidenciada a importância da existência deste projeto, em que a concretização do plano de
ação proposto vai ajudar a valorizar o que de melhor o concelho apresenta e em que o trabalho
em parceria será primordial para traçar o melhor caminho para agarrar as oportunidades
existentes, numa aposta forte em estratégias de inovação e valorização do território, a nível
social.

Com a denominação VIDA (Valorizar, Incluir, Dinamizar e Agir), o Contrato de
Desenvolvimento Local implementará um programa que se afirme como um instrumento de
intervenção de proximidade, de modo a potenciar os territórios, a capacitação dos cidadãos e
das famílias, promovendo assim, a equidade territorial, a igualdade de oportunidades e a
inclusão social, programa este assente em três eixos de intervenção estratégicos ligados ao
emprego, formação e qualificação, à intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza
infantil e à capacitação da comunidade e das instituições.

Tendo em conta a classificação do território de Castelo de Paiva, como especialmente afectado
por desemprego e com situações críticas de pobreza infantil, este projecto pretende
desenvolver um conjunto de acções em correspondência com a identidade social e cultural do
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concelho de Castelo de Paiva, através do desenvolvimento de uma estratégia de dinamização
do empreendedorismo, estimulando e alavancando esta capacidade nas crianças e jovens,
através da potenciação e rentabilização dos recursos endógenos e na reconversão dos
mesmos em prol do desenvolvimento social.

O projeto terá como entidades executoras a Associação de Solidariedade Social “Os Cucos”, a
Santa Casa de Misericórdia de Castelo de Paiva e a Associação de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Pedorido, que terão a seu cargo o desenvolvimento de algumas acções do
projecto, não prescindindo de uma articulação estreita com as entidades que compõem a Rede
Social do concelho.

Para o efeito, a equipa técnica do projeto VIDA conta com uma equipa multidisciplinar,
composta por 5 técnicos e cujas instalações estão sediadas nas instalações da
Biblioteca Municipal
.

Para mais informações acerca das atividades do projeto consulte o nosso site e a página Face
book.com/ProjetoVIDA.CLDS
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