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INTRODUÇÃO 

O projeto CLDS-4G Mondim.In. iniciou formalmente a sua execução em 20 de fevereiro de 2020, com a 

duração de 36 meses, tendo visto a sua candidatura aprovada oficialmente em 24 de março de 2020. 

Tem por missão, de forma multissetorial e integrada, promover a inclusão social dos cidadãos através de 

ações que permitam contribuir para o aumento da empregabilidade, para o combate das situações críticas 

de pobreza e de exclusão social, particularmente a infantil e para a promoção do envelhecimento ativo, 

tendo igualmente atenção na concretização de medidas que promovam a inclusão ativa de pessoas com 

deficiência.  

O nome CLDS-4G Mondim.In. atribuído a esta operação, surge na medida em que pretende abranger três 

dimensões fundamentais: a Inclusão, a Intervenção e a Informação, abordando também a dinâmica do “In” 

como sendo transversal a todos, às diferentes faixas etárias e gerações. O projeto pretende assim, contribuir 

para a diminuição das desigualdades sociais, promovendo a capacidade de integração, inclusão e acesso a 

informações, recursos e serviços, apostando no estabelecimento de relações de proximidade, quer com a 

comunidade, quer com as instituições. 

Para a concretização dos seus objetivos, foram programadas ações a executar em parceria, integradas no 

Plano de Ação aprovado em sede de CLAS em 15 de maio de 2019, bem como as respetivas alterações em 

24 de setembro de 2019, cujo contributo dos parceiros, com conhecimento profundo do território, foi 

determinante para a sua elaboração.  

O Plano de Ação integra assim três eixos de intervenção: Eixo 1 – Emprego, formação e qualificação; Eixo 2 

– Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; Eixo 3 – Promoção do envelhecimento ativo 

e apoio à população idosa, com a atividades que, apesar de se enquadrarem em eixos diferentes, estão 

interligadas, podendo os destinatários participarem em mais do que uma ação do projeto. 

Durante o 1º semestre de funcionamento, a Equipa Técnica desenvolveu diversas atividades integradas nos 

eixos acima descritos e que passará a descrever de seguida, organizadas por data de realização. 

Equipa Técnica: 

Coordenadora: Rita Gonçalves – Assistente Social 

Técnicos: Jéssica Ferreira – Técnica de Gestão | Nelson Silva – Técnico de Teatro e Artes Performativas 

|Vanessa Cerqueira – Educadora Social 

CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 4ª GERAÇÃO (CLDS-4G) | MONDIM.IN. 
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PROGRAMA EDUCATIVO: BEGIN INNOVATION                                       Eixo 2 | Atividade 17 

Data de início: 20/02/2020 

O CLDS-4G Mondim.In. implementou, em parceria com a Câmara 

Municipal e com o Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, 

um Programa Educativo de Inovação Social denominado “Begin 

Innovation”, dirigido aos alunos do 4º ano de escolaridade do 

Centro Escolar Mondim Oeste e da Escola de Vilarinho. 

Foi dinamizado pela IRIS (Incubadora Regional de Inovação Social) e 

teve como objetivo sensibilizar as crianças para os problemas sociais 

e ambientais graves e negligenciados, motivando-os para um maior 

envolvimento na procura de soluções para os mesmos. 

Foram previstas seis sessões semanais, tendo início em 20/02/20 e 

término em 26/03/20, das quais apenas três foram desenvolvidas 

devido à pandemia Covid-19, tendo sido o programa suspenso em 

11/03/2020. Está a ser trabalhada a possibilidade de dar continuidade ao programa no próximo ano letivo. 

As sessões tiveram a duração de 1h30 e foram realizadas nas instalações do Centro Escolar Mondim Oeste, 

em contexto de turma, com a presença da professora titular correspondente a cada turma por forma a 

acompanhar os respetivos grupos e a adaptar as especificidades e necessidades de cada criança ao 

Programa. No decorrer das sessões foram trabalhadas diversas competências, promovendo a capacitação 

na área da criatividade, comunicação, proatividade e trabalho em equipa.  

Estiveram presentes nas diferentes sessões um total de 51 crianças.  

O Município assegurou a deslocação dos alunos da Escola de Vilarinho. 

Cartaz de divulgação do Programa Educativo 

1ª Sessão do Programa Educativo – Grupo 1 3ª Sessão do Programa Educativo – Grupo 2 
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APOIOS EXCECIONAIS NO ÂMBITO DA CRISE COVID-19                                       Eixo 1 e 2 | Atividade 1 e 12 

Data de início: 30/03/2020                  

O CLDS-4G Mondim.In. dinamizou, em parceria com a Câmara 

Municipal de Mondim de Basto, uma atividade denominada 

“Apoios Excecionais no âmbito da crise Covid-19”, dirigido aos 

trabalhadores, às famílias e às empresas.  

A crise provocada pela pandemia Covid-19 afetou e continua a 

afetar imensas pessoas. Neste sentido, esta atividade teve como 

objetivo a informação/orientação e esclarecimento de dúvidas 

no domínio das diferentes medidas excecionais que o Governo 

concedeu aos trabalhadores (por conta de outrem e 

independentes), às famílias e às empresas, para fazer frente ao 

impacto da crise Covid-19, bem como o apoio no requerimento 

de apoios sociais.  

Este apoio foi efetuado via telefone preferencialmente, no entanto, houve situações (como a recolha de 

assinaturas) que tiveram obrigatoriamente de passar por um encontro presencial. Até à data, foram apoiadas 

3 famílias e 4 pessoas em situação de desemprego, no pedido de apoios sociais. 

Paralelamente, foram divulgados via online, na página do Projeto, diversos apoios que diariamente eram 

disponibilizados pelo Governo. Seguem alguns exemplos, nas imagens: 

           

 
Informação online: Apoio excecional à 

Renda - IHRU 

Cartaz de divulgação do Atividade 

Informação online: Apoio excecional à 

Família 

Informação online: Apoio excecional 

para Microempresas - EPI 
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MÁSCARAS DE TECIDO ACESSÍVEIS A TODOS – JUNTA-TE A NÓS!                                        Eixo 2 | Atividade 17 

Data de início: 09/04/2020 

Foi implementada a atividade “Máscaras de Tecido acessíveis a 

todos – Junta-te a Nós!”, durante os meses de abril e maio de 2020, 

em parceria com os Escuteiros de Mondim de Basto. 

Trata-se de um Programa de Voluntariado implementado na fase de 

combate à pandemia Covid-19, que teve como objetivo estimular a 

responsabilidade social e o comprometimento com questões sociais 

relevantes, por meio da difusão do voluntariado. Traduziu-se na 

produção de máscaras de proteção reutilizáveis em tecido, seguindo 

as recomendações do CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) para fazer face às necessidades locais sentidas pela 

população, particularmente pelos idosos e famílias mais vulneráveis.  

Em pleno confinamento, em que as máscaras médicas apresentam 

um preço elevado de aquisição e em que a escassez no seu fornecimento se fez sentir, devendo ser priorizado 

o seu uso por profissionais de saúde, foi organizado pela Equipa CLDS-4G Mondim.In., com o apoio dos 

Escuteiros, uma rede de voluntariado para a confeção de máscaras. Contou com a participação dos 

escuteiros e com pessoas residentes em Mondim, algumas com noções de costura e que possuíam máquinas 

de costura e outras, como algumas 

crianças e jovens que, não 

possuindo máquinas de costura, 

apoiaram no corte dos moldes e 

dos elásticos. As máscaras foram 

feitas através de casa de cada 

voluntário, a partir de tecidos de 

lençol de algodão doados pela 

população e entregues pela Equipa 

Técnica pessoalmente em casa dos 

voluntários, seguindo todos os 

cuidados de proteção. 

 Participaram neste programa 23 

voluntários. Compilação de fotografias tiradas pelos próprios voluntários nas suas casas 

Cartaz de divulgação do Atividade 
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MARCAÇÕES DE RASTREIOS COVID-19                                                  Eixo 2 | Atividade 15 

Data de início: 13/04/2020 

Em colaboração e articulação direta com o Município de Mondim de 

Basto, a Equipa CLDS-4G ficou responsável pela marcação dos rastreios 

da Covid-19 no concelho de Mondim de Basto. 

Esta parceria insere-se num conjunto de medidas que o Município 

tomou para fazer face à pandemia Covid-19 e surgiu da necessidade de 

apoio numa altura em que são necessários todos os meios humanos 

disponíveis, com o objetivo principal de apoiar o esforço do concelho no 

combate à pandemia, numa lógica de proteção e mitigação da doença. 

Foram realizadas, até à data, 167 marcações para os rastreios à Covid-

19, no concelho de Mondim de Basto. 

 

APOIO A INSTITUIÇÕES DE MONDIM DE BASTO - EPI                                   Eixo 1 | Atividade 16 

Data de início: 14/04/2020 

Consciente da escassa quantidade de equipamentos de proteção à Covid-19 por parte das Instituições de 

Mondim de Basto e com o objetivo de colmatar essa necessidade, a Equipa CLDS-4G Mondim.In., tendo 

conhecimento da doação de Equipamentos de Proteção Individual (máscaras, luvas, viseiras, óculos e gel 

desinfetante) por parte da Empresa CAMP – Arco de Baúlhe, tomou a iniciativa de fazer de elo de ligação 

entre a Empresa doadora e as Instituições que necessitavam. A Equipa Técnica fez o levantamento das 

necessidades e procedeu à recolha na CAMP e à entrega do material pelas diversas Instituições.  

Foram apoiadas a Associação Social e Cultural de Ermelo, a Associação Arautas Bilhoenses, a Associação 

Aldeias de Mondim e os Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto. 

  

Cartaz de divulgação do Atividade 

Distribuição de EPI’s pelas Associações do concelho Material doado pela CAMP às Instituições do concelho 
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DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS - LENDAS DA SENHORA DA GRAÇA                Eixo 2 | Atividade 16 

Data de início: 19/04/2020 

O CLDS-4G Mondim.In. em parceria com a 

Câmara Municipal de Mondim de Basto, 

no âmbito do Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios (DIMS) sob o tema 

“Património Partilhado – Culturas 

Partilhadas, Património Partilhado, 

Responsabilidade Partilhada” lançou o 

desafio aos jovens do Tamegar Teatro, de 

contar e partilhar algumas das lendas da 

Nossa Senhora da Graça, as quais foram compiladas em vídeo e publicadas na rede social do CLDS-4G.  

Esta atividade teve como objetivo preservar, valorizar e dar continuidade às tradições populares, através da 

partilha pelas redes sociais de algumas das lendas de Mondim de Basto, que é um concelho particularmente 

rico em lendas. De referir que a lenda “O Milagre dos Marinheiros”, também conhecida como “Lendas dos 

Pescadores” foi nomeada para as “Maravilhas da Cultura Popular”.  

Participaram neste vídeo 7 jovens, que contou com mais de 5 400 visualizações. 

MÁSCARAS DE TECIDO ACESSÍVEIS A TODOS – DISTRIBUIÇÃO                             Eixo 2 e 3 | Atividade 15 e 18 

Data de início: 20/04/2020 

No seguimento da Atividade de voluntariado de confeção de máscaras de tecido reutilizáveis, seguiu-se a 

sua distribuição “Máscaras de Tecido acessíveis a todos – distribuição”.  

Foram confecionadas pelos voluntários 

cerca de 1000 máscaras de tecido 

reutilizáveis. 

Esta atividade foi implementada na fase de 

combate à pandemia Covid-19, com o 

objetivo de fazer face às necessidades locais 

sentidas pela população e pelos idosos e 

famílias mais vulneráveis em particular.  
Máscaras de Tecido embaladas individualmente com folheto informativo 

Vídeo publicado na rede social do CLDS-4G Mondim.In. 
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Após a recomendação da Direção Geral de Saúde (DGS) para o uso de máscaras em espaços fechados em 

16/04/2020, as necessidades da população aumentaram.  

Após a recolha, as máscaras foram lavadas e embaladas individualmente em sacos, acompanhadas de um 

folheto informativo acerca da constituição das máscaras e dos cuidados e recomendações a ter com o seu 

uso e limpeza, tendo sido posteriormente distribuídas de acordo com as necessidades. 

Durante os dias 20, 21 e 24 de abril e 5 de maio de 2020, foram distribuídas pelas Associações do concelho, 

295 máscaras de tecido, de acordo com o número de utentes acompanhados, com vista a serem entregues 

aos respetivos utentes. Foram beneficiárias destas máscaras a Associação Social e Cultural de Ermelo, a 

Associação Arautas Bilhoenses, a Associação Aldeias de Mondim, a Santa Casa da Misericórdia de Mondim 

de Basto e a Associação Social de Apoio à Deficiência. 

 

 

 

 

Posteriormente foram entregues porta-a-porta  

 

 

 

Posteriormente, durante os meses de abril, maio e junho de 2020, foram 

entregues porta-a-porta cerca de 700 máscaras, pela população mais 

vulnerável do concelho.  

Para isso contámos com a colaboração da Equipa RSI, no sentido de apoiar 

na distribuição de máscaras pelas famílias beneficiárias do RSI (Rendimento 

Social de Inserção). Foram também distribuídas pelas famílias beneficiárias 

do POAPMC (Programa Operacional de Apoio às Famílias Mais 

Carenciadas).  

A Equipa Técnica também disponibilizou máscaras aos idosos das diversas 

freguesias e também às famílias que nos solicitavam diretamente via 

telefone. 

Entrega das máscaras à Santa Casa da Misericórdia 

Entrega das máscaras à Associação Arautas Bilhoenses 

Entrega das máscaras porta-a-porta 
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PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O USO CORRETO DE MÁSCARAS             Eixo 2 | Atividade 14 

Data de início: 20/04/2020 

Nos dias 20 e 21 de abril de 2020, a par da distribuição pelas Associações do concelho das máscaras de tecido 

reutilizáveis confecionadas pelos voluntários, a Equipa CLDS-4G fez-se acompanhar por um profissional de 

saúde (enfermeiro) que procedeu a uma ação de sensibilização aos profissionais das Associações. 

Esta sensibilização abordou o uso correto da máscara, cuidados a ter no seu manuseamento, procedimento 

correto de limpeza e desinfeção e uma sensibilização para a importância da complementaridade do uso da 

máscara com todos os cuidados de segurança aconselhados. 

Esta ação teve como objetivo a capacitação dos funcionários das Associações para poderem transmitir esta 

informação aos utentes a quem vão ser entregues as máscaras, de forma responsável e com todos os 

cuidados necessários.  

Participaram nestas ações a Associação Arautas Bilhoenses, a Associação Social e Cultural de Ermelo e a 

Associação Aldeias de Mondim, perfazendo um total de 23 funcionários. 

 

 

Esta sensibilização foi igualmente feita na distribuição porta-a-porta, onde foram abordados os cuidados no 

uso e manuseamento da máscara, bem como na sua limpeza e desinfeção, assim como uma sensibilização 

para a lavagem frequente das mãos, o distanciamento social, a etiqueta respiratória e a permanência no 

domicílio sempre que possível. 

Sessão de Esclarecimento na Associação de Vilarinho Sessão de Esclarecimento na Associação de Ermelo 
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Paralelamente a esta ação de sensibilização, 

foi elaborado um vídeo informativo pelo 

mesmo profissional de saúde publicado na 

rede social do CLDS-4G Mondim.In. em 30 de 

abril de 2020. 

A Equipa Técnica apercebeu-se, aquando da 

entrega das máscaras, que persistiam muitas 

dúvidas sobre como e quando usar a máscara 

e qual a forma correta para a colocar e 

higienizar.  

Conscientes de que o uso incorreto da máscara pode torná-la uma fonte de infeção, desafiou o mesmo 

profissional de saúde a realizar um vídeo onde abordasse esta temática de acordo com a recomendação por 

parte das autoridades de saúde, com o objetivo de ser uma ferramenta de capacitação sobre a importância 

do uso de máscaras, o correto manuseamento da mesma, bem como a adequada limpeza e higienização. 

Pretendeu chegar a um maior número de pessoas para que o ensino fosse feito de forma comunitária, entre 

equipas prestadoras de cuidados, entre família, entre vizinhos, etc.  

O vídeo contou com mais de 4 000 visualizações. 

 

  

Vídeo informativo publicado na rede social do CLDS-4G Mondim.In. 

Vídeo informativo publicado na rede social do CLDS-4G Mondim.In. 
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TELESCOLA – QUEM AINDA SE LEMBRA…                               Eixo 3 | Atividade 22 

Data de início: 24/04/2020 

Na semana em que iniciou a Telescola (#EstudoEmCasa) para 

as crianças e jovens de todos o país, a Equipa CLDS-4G 

Mondim.In. lançou o desafio a algumas pessoas que 

frequentaram a Telescola (antiga) a fim de partilharem a sua 

experiência, vivida há mais de 40 anos, através da realização 

de um pequeno vídeo, que foi publicado na página da rede 

social do projeto em 24/04/2020. 

Esta exposição teve como objetivo, ser uma forma de 

incentivo aos alunos perante este novo paradigma do sistema 

de ensino, dando a conhecer as experiências de quem já viveu 

esta realidade e as diferenças entre a antiga Telescola e a 

atual, principalmente no uso de tecnologias que antigamente eram impensáveis.  

Participaram neste vídeo uma ex-aluna, uma ex-professora e uma ex-auxiliar da Telescola, que contou com 

mais de 5 800 visualizações. 

COMÉRCIOS E SERVIÇOS ABERTOS EM MONDIM DE BASTO                       Eixo 1 | Atividade 4 

Data de início: 27/04/2020 

Em parceria com o GIP (Gabinete de Inserção Profissional) de Mondim 

de Basto, a Equipa CLDS-4G Mondim.In. dinamizou a atividade 

“Comércios e Serviços abertos em Mondim de Basto” que consistiu 

em publicações sistemáticas na rede social do projeto com a 

informação acerca da reabertura dos comércios e serviços, consoante 

as fases de desconfinamento decretadas pelo Governo.   

Tendo em conta que a crise provocada pela Covid-19 afetou 

trabalhadores e empresas, esta atividade teve como objetivo a 

divulgação dos serviços e comércios por forma a promover o 

desenvolvimento das atividades e o comércio local. 

Foram informados os comércios abertos ao público, os que tinham 

previsão de reabertura, o tipo de serviço prestado, as condicionantes, 

Vídeo publicado na rede social do CLDS-4G 

Mondim.In. 

Divulgação dos Serviços Take Away 
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o horário de funcionamento e o contacto. Foram contactados previamente 81 estabelecimentos por forma 

a obter esta informação e a permitirem esta publicação. 

No faseado retorno à normalidade, foram também divulgadas na rede social do projeto, as fases de 

desconfinamento decretadas pelo Governo, por forma a informar e a sensibilizar para a prevenção de 

comportamentos de risco, principalmente no uso dos espaços comerciais, destacando a importância do uso 

de máscara. 

 

 

 

 

 

 

    

 

DIA DA MÃE: A MINHA MÃE É…                                  Eixo 2 | Atividade 13 

Data de início: 03/05/2020 

O CLDS-4G Mondim.In. dinamizou uma atividade 

denominada “A minha mãe é…” em formato de 

vídeo, para celebrar o Dia da Mãe. O vídeo 

consistiu numa recolha de testemunhos por parte 

de crianças e jovens acerca das suas mães, num 

jeito de homenagem, onde sentimentos como o 

respeito, a admiração, o carinho e o amor 

incondicional se fizeram sentir. 

Em tempo de pandemia, muitas famílias irão viver 

este dia à distância, pois o distanciamento físico significa, em muitos casos, uma medida de proteção 

fundamental. Neste sentido, este vídeo surgiu com o objetivo, não só de homenagear e surpreender as mães 

das crianças e jovens que participaram, mas também de presentear todas as mães de uma forma geral. 

Participaram neste vídeo 10 crianças e jovens, tendo sido publicado na rede social do projeto no Dia da Mãe 

(3 de maio de 2010) e contou com mais de 1 800 visualizações. 

Vídeo publicado na rede social do CLDS-4G 

Divulgação da 2ª fase do Plano de Desconfinamento Divulgação da 1ª fase do Plano de Desconfinamento 
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MONDIM + SEGURO: PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS PARA COMÉRCIOS E SERVIÇOS        Eixo 1 | Atividade 6 

Data de início: 13/05/2020 

O CLDS-4G Mondim.In. em parceria com o Município 

de Mondim de Basto, com o GIP (Gabinete de Inserção 

Profissional) de Mondim de Basto e com o ACES do Alto 

Ave dinamizaram uma atividade denominada 

“Mondim + Seguro – Programa de Boas Práticas para 

Comércios e Serviços”.  

No âmbito do atual contexto de resposta à Covid-19 de 

retoma das atividades económicas, este programa é 

dirigido aos comércios e serviços de Mondim de Basto 

e tem como objetivo informar, orientar e incentivar a aplicação de práticas adequadas à segurança, proteção 

e saúde dos trabalhadores, clientes e fornecedores. Considera-se crucial que as entidades estejam 

preparadas para adotar medidas de prevenção no contexto de trabalho, bem como na vida em comunidade. 

Durante os dias 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25 de maio e 2, 3, 15, 16, 17 e 19 de junho foram efetuadas ações de 

sensibilização nas sedes de 127 estabelecimentos comerciais e em 11 estabelecimentos de turismo por todo 

o concelho de Mondim de Basto, nos acerca das medidas de prevenção adequadas de prevenção à Covid-19 

em estrito cumprimento com as recomendações da OMS, da DGS e das demais autoridades competentes. 

Para tal, contou com o apoio de uma técnica do Município e de duas técnicas da Unidade de Saúde Pública 

do ACES do Alto Ave e com o Enfermeiro afeto à Equipa CLDS-4G Mondim.In. A par da sensibilização foram 

também distribuídos folhetos acerca das medidas de prevenção, bem como gel desinfetante e viseiras de 

proteção oferecidos pelo Município. 

   

 

 

 

 

 

 

  

Cartaz de divulgação da Atividade 

Ação Mondim + Seguro em Mondim de Basto Ação Mondim + Seguro em Mondim de Basto 
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DIA DA CRIANÇA: ADIVINHA A PROFISSÃO                        Eixo 2 | Atividade 16 

Data de início: 29/05/2020 

A atividade designada “Adivinha a Profissão” foi 

desenvolvida no âmbito da celebração do Dia da 

Criança, em formato de vídeo, no dia 29 de maio de 

2020. 

A atividade consistiu num jogo de mímica efetuado 

pelo Técnico de Teatro e Artes Performativas 

pertencente à Equipa CLDS-4G, onde imitou 

através do uso da mimica algumas profissões 

(bombeiro, cozinheiro, médico, futebolista, 

professor e polícia), com a finalidade de serem adivinhadas por quem visualiza o vídeo.  

Esta atividade teve como objetivo oferecer às 

crianças e respetivas famílias, uma atividade 

lúdica e divertida à distância, uma vez que, em 

tempo de pandemia não são aconselháveis as 

atividades em grupo, promovendo e 

estimulando ao mesmo tempo a criatividade e a 

imaginação.  

Foi dada a possibilidade das crianças 

responderem ao desafio através de um 

formulário online publicado aquando o vídeo. 

Participaram no desafio 7 crianças, que 

responderam ao formulário online. O vídeo teve 

mais de 1 300 visualizações. 

No dia 1 de junho de 2020 foram publicadas as 

soluções deste jogo na página da rede social do 

projeto. 

 

 

Cartaz de divulgação da Atividade 

Vídeo do Jogo da Mimica publicado da rede social do CLDS-4G Mondim.In. 
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MONDIM + PERTO: VIDEOCHAMADAS COM IDOSOS                         Eixo 3 | Atividade 19 

Data de início: 03/06/2020 

O CLDS-4G iniciou em 3 de junho de 2020 a atividade denominada “Mondim + Perto” que consistiu na 

realização de videochamadas entre idosos e seus familiares mais distantes. 

Esta atividade teve como objetivo combater o isolamento social, amenizar distâncias e preservar os vínculos 

familiares deste grupo etário durante o estado de emergência originado pela pandemia Covid-19.  

Através de um dispositivo móvel e internet, a Equipa CLDS-4G Mondim.In. desloca-se ao domicílio do idoso, 

com todos os cuidados de higiene assegurados, e realiza a videochamada na hora pré-estabelecida com os 

familiares.  

De uma forma geral, a Internet tem sido uma aliada importante para conectar as pessoas em tempos de 

distanciamento físico, entretanto, para os idosos, este tipo de contacto não se verifica tão frequentemente. 

Foi nesse sentido que surgiu esta atividade, para os idosos se sentirem conectados com a família de alguma 

forma, melhorando a sociabilidade, a interação, minimizando a saudade e a tristeza que estão presentes do 

dia a dia de alguns deles.  

Até à data, participaram nesta atividade 1 casal de idosos. 

 

 

  

Cartaz de divulgação da Atividade Videochamada em casa de casal de idosos 
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POAPMC – DISTRIBUIÇÃO PORTA-A-PORTA DOS CABAZES ALIMENTARES                   Eixo 2 | Atividade 12 

Data de início: 09/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em articulação com a Cáritas Diocesana de Vila Real e com a parceria do Município de Mondim de Basto, a 

Equipa CLDS-4G encontra-se a proceder à distribuição e entrega ao domicílio do cabaz alimentar referente 

ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. 

A entrega do cabaz era anteriormente efetuada num local pré-definido na vila de Mondim, onde as pessoas 

beneficiárias se deslocavam para recolher os seus alimentos. Desta forma, verificavam-se gastos nas 

deslocações de algumas pessoas residentes nas freguesias, que, por não possuírem transporte próprio ou 

por não terem disponível transporte público, alugavam táxi para recolher os alimentos. Assim, e com o 

objetivo de privilegiar o sigilo e a privacidade dos beneficiários e de evitar o gasto acrescido em deslocações, 

a Equipa CLDS-4G Mondim.In. teve a iniciativa de efetuar a entrega ao domicílio. 

Esta atividade iniciou no mês de julho de 2020 e continuará a ser realizada durante a duração do projeto 

CLDS (36 meses). É realizada mensalmente, com o apoio de viaturas disponibilizadas pelo Município, que 

permite uma entrega mais eficiente, tendo em conta que o cabaz integra alimentos congelados. 

Até à data, beneficiaram deste programa 23 famílias residentes no concelho de Mondim de Basto. 
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DIA DE PORTUGAL: RECITAR CAMÕES                                      Eixo 2 | Atividade 17 

Data de início: 10/06/2020 

No âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de 

Camões e das Comunidades Portuguesas, atendendo à 

situação excecional com que o país e o mundo se 

deparam, foi necessário adaptar esta comemoração ao 

contexto de restrições vivido.  

Assim, evocando esse dia, a Equipa CLDS-4G Mondim.In. 

desafiou quatro escritores Mondinenses a recitar alguns 

excertos, que imortalizaram Luís Vaz de Camões, os 

quais foram compilados e reproduzidos em formato de 

vídeo na página da rede social do CLDS-4G. 

Esta atividade teve como objetivo, não só comemorar o Dia de Portugal, como também sensibilizar para a 

poesia Portuguesa, dando a conhecer parte da sua vasta produção lírica, pretendendo também ser um 

estímulo para os jovens que estudam as suas composições poéticas. 

Este vídeo foi publicado em 10 de junho de 2020 e teve, aproximadamente, 700 visualizações. 

  

Cartaz de divulgação da Atividade 

Vídeo publicado na rede social do projeto com excertos 

de Luís Vaz de Camões 
Vídeo publicado na rede social do projeto com excertos 

de Luís Vaz de Camões 
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APOIO NO PEDIDO DE MATRÍCULAS ONLINE – PORTAL DAS MATRÍICULAS            Eixo 1 e 2 | Atividade 1 e 12 

Data de início: 06/07/2020 

Em parceria com o Agrupamento de 

Escolas de Mondim de Basto, o CLDS-4G 

Mondim.In. desenvolveu uma atividade 

de Apoio no pedido de Matrículas no 

Portal das Matrículas. 

Adaptando a realidade do país numa 

altura de pandemia da Covid-19, as 

matrículas dos alunos do ensino 

obrigatório passam a ser feitas através de 

uma plataforma na internet, sem 

necessidade de ir à escola.  

Porém, na realidade do nosso concelho, alguns pais/encarregados de educação não dispõem de internet 

e/ou computador em casa, para além de que, quem dispunha destes dispositivos, também apresentava 

dificuldades no acesso a este portal. Assim, esta atividade surgiu da necessidade de apoio aos serviços 

escolares que não estavam a conseguir atender a todas as solicitações em tempo útil. 

Nesse sentido, a Equipa Técnica procedeu à implementação de um serviço de apoio, através da articulação 

com as Juntas de Freguesias do concelho, com a Câmara Municipal e com o Conselho Diretivo de Vilarinho 

para cedência de espaços, nos quais fosse possível ter acesso à Internet e apoiar as famílias que mais 

necessitavam. Teve assim como objetivo, o apoio no acesso à matrícula escolar via internet, bem como evitar 

a deslocação dos pais/encarregados de educação aos serviços escolares, favorecendo a intervenção de 

proximidade através dos recursos localmente disponíveis. 

Aconteceu nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2020 nas freguesias do Bilhó, Vilarinho, Vilar de Ferreiros, São 

Cristóvão de Mondim de Basto, Atei, Paradança, Campanhó e Ermelo. 

Foram apoiados nas matrículas escolares dos seus filhos, 28 pais/encarregados de educação, sendo que 15 

estão em situação de desemprego. 

 

  

Cartaz de divulgação da Atividade 
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ATENDIMENTO LOCAL DE PROXIMIDADE                       Eixo 1 e 2 | Atividade 1 e 12 

Data de início: 20/07/2020 

Em parceria com as Juntas de Freguesia do concelho e com o Conselho Diretivo de Vilarinho, o CLDS-4G 

Mondim.In. disponibilizou um serviço de atendimento aos cidadãos denominado “Atendimento Local de 

Proximidade”. 

Esta serviço surgiu da necessidade de colmatar uma falha 

visível no concelho, a deficiente e muitas vezes 

inexistente rede de transportes públicos existentes, bem 

como da necessidade de responder aos problemas locais 

de uma forma mais eficiente. 

Assim, este serviço visa a criação de um espaço de 

atendimento local nas freguesias de Tejão, Campanhó, 

Ermelo, Vilarinho, Bilhó, Vilar de Ferreiros, Atei e 

Paradança, a funcionar semanalmente, em horário pré-

definido. Este Atendimento Local baseia-se numa lógica 

de proximidade territorial e relacional, bem como de 

rentabilização de recursos e descentralização de serviços, 

em complementaridade e articulação estreita com os 

parceiros do território. Tem como objetivo facilitar o 

acesso à informação e aos direitos sociais, o 

aconselhamento e encaminhamento para respostas, 

serviços e/ou prestações sociais. 

A criação desta rede local entre entidades permitirá enfatizar e valorizar a relação de confiança e 

proximidade com as famílias, e desenvolver modalidades inovadoras de intervenção que assegurem 

respostas adequadas às necessidades sociais identificadas localmente, mobilizando recursos e estratégias 

adaptadas a cada contexto. Permitirá ainda, um ajuste permanente à diversidade e qualidade dos problemas, 

garantindo uma resposta mais eficiente às novas realidades sociais, como acontece neste período de 

pandemia da Covid-19, que evita a deslocação de pessoas ao Centro da Vila de Mondim de Basto. 

Foi iniciado em 20 de julho de 2020 e continuará disponível durante o período de duração do projeto CLDS 

(36 meses). Foram apoiadas até ao momento 38 pessoas, sendo que 21 estão em situação de desemprego. 

 

Cartaz de divulgação da Atividade 
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OFICINAS DE TEATRO E EXPRESSÕES                       Eixo 2 | Atividade 16 

Data de início: 03/08/2020 

A Equipa do CLDS-4G Mondim.In. dinamizou a 

atividade “Oficinas de Teatro e Expressões” e contou 

com o apoio da Câmara Municipal, das Juntas de 

Freguesia (Bilhó, Vilar de Ferreiros, Atei, União das 

freguesias de Campanhó e Paradança, União das 

freguesias de Ermelo e Pardelhas), da Associação 

Arautas Bilhoenses e do Rancho Folclórico e Recreativo 

de Vilarinho, na cedência de espaços. 

Estas oficinas são dirigidas a crianças e jovens e 

acontecem semanalmente em todas as freguesias do 

concelho durante o mês de agosto, sendo dinamizadas 

pelo técnico que integra a Equipa Técnica do CLDS-4G 

Mondim.In. formado em Teatro e Artes Performativas. 

Têm como objetivo proporcionar às crianças e jovens 

uma experiência diferente dedicada às expressões 

artísticas e teatrais, que estimulem e desenvolvam 

competências individuais e coletivas ao nível expressivo e comunicativo, implicando o corpo, a voz e a 

imaginação, numa descoberta pessoal e comum (de grupo). Pretende ser uma oportunidade para, através 

da expressão dramática, as crianças e os jovens se divertirem e crescerem, respeitando-se a si e aos outros, 

bem como ao meio que os rodeia. Contou com a presença de 28 crianças e jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartaz de divulgação da Atividade 

2ª Sessão das Oficinas de Teatro e Expressões em Mondim 1ª Sessão das Oficinas de Teatro e Expressões em Vilarinho 
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SÍNTESE DAS ATIVIDADES POR EIXO DE INTERVENÇÃO E RESPETIVA TAXA DE EXECUÇÃO 

 

 

EIXO 1 – EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

Nº 
IDENTIFICAÇÃO DA 

ATIVIDADE GLOBAL 
DESTINATÁRIOS 

PREVISTOS 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO 

DESTINATÁRIOS 

ATINGIDOS 
TAXA DE EXECUÇÃO 

1 Apoio ao Emprego 200 

Apoios Excecionais 
no âmbito da crise 
Covid-19 

4 

 Taxa de execução: 14,5% 

Apoio Pedido de 
Matrículas – Portal 
das Matrículas 

15 

Atendimento 
Local de 
Proximidade 

21 

2 

Medidas ativas de 
emprego e 

oportunidades de 
inserção 

100 Não iniciada 

3 

Empreendedorismo, 
autoemprego e 

financiamentos de 
projetos 

100 Não iniciada 

4 
Promoção de 

produtos e 
atividades locais 

40 

Comércios e 
Serviços abertos 
em Mondim de 
Basto 

81 
(Contactos 
telefónicos) 

Taxa de execução: 0% 

5 
Oportunidades de 

qualificação da 
população 

100 Não iniciada 

6 
Estímulo ao 

Emprego 
40 

Apoio a 
Instituições de 
Mondim de Basto 

4 

Taxa de execução: 100% 

Mondim + Seguro 
– Programa de 
Boas Práticas 
para Comércios e 
Serviços 

138 

29

171

Destinatários
atingidos

Destinatários
em falta

40 Destinatários
atingidos

Destinatários
em falta

142

Destinatários
atingidos

Destinatários
em falta
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7 
Projetos de Vida e 
acesso ao Ensino 

Superior 
100 Não iniciada 

8 

Carreira em Foco – 
Projeto de 

favorecimento da 
integração 
profissional 

100 Não iniciada 

9 Empreendedorismo 
Jovem 

100 Não iniciada 

10 Contacto com a 
realidade local 

100 Não iniciada 

 
 

 

EIXO 2 – INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL, PREVENTIVA DA POBREZA INFANTIL 

Nº 
IDENTIFICAÇÃO DA 

ATIVIDADE GLOBAL 
DESTINATÁRIOS 

PREVISTOS 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO 

DESTINATÁRIOS 

ATINGIDOS 
TAXA DE EXECUÇÃO 

11 Qualificação 
Familiar 

100 Não iniciada 

12 
Apoios e Recursos 

da Comunidade 
100 

Apoios 
Excecionais no 
âmbito da crise 
Covid-19 

3 

 

Taxa de execução: 49% 

Apoio Alimentar - 
POAPMC 

23 

Apoio Pedido de 
Matrículas – 
Portal das 
Matriculas  

13 

Atendimento 
Local de 
Proximidade 

17 

13 
Competências 

sociais, parentais e 
pessoais 

100 
Dia da Mãe: A 
minha mãe é… 

10 

 

Taxa de execução: 10% 

10

90

Beneficiários
atingidos

Beneficiários
em falta

4951

Beneficiários
atingidos

Beneficiários
em falta
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14 
Comportamentos 
aditivos e de risco 

100 
Sensibilização 
Uso correto de 
máscaras 

23 

Taxa de execução: 23% 

15 
Alimentação e 
Estilos de vida 

saudáveis 
200 

Marcações 
rastreios Covid-19 145 

Taxa de execução: 97% 

Máscaras de 
tecido acessíveis 
a todos – 
distribuição 
porta-a-porta 

49 

16 
Oficinas de 
Expressão 
Dramática 

30 

Dia dos 
Monumentos: 
Lendas da Sra. da 
Graça 

7 

Taxa de execução: 100% 

Dia da Criança: 
Adivinha a 
profissão 

7 

Oficinas de 
Teatro e 
Expressões 

28 

17 
Cultura e Educação 

para a Cidadania 
200 

Programa 
Educativo – Begin 
Innovation 

51 

Taxa de execução: 39% 

Máscaras de 
tecido acessíveis 
a todos – Junta-te 
a Nós! 

23 

Dia de Portugal: 
Recitar Camões 

4 

 

  

42

Beneficiários
atingidos

Beneficiários
em falta

23

77

Beneficiários
atingidos

Beneficiários
em falta

194

6 Beneficiários
atingidos

Beneficiários
em falta

78

122

Beneficiários
atingidos

Beneficiários
em falta
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EIXO 3 – PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E APOIO À POPULAÇÃO IDOSA 

Nº 
IDENTIFICAÇÃO DA 

ATIVIDADE GLOBAL 
DESTINATÁRIOS 

PREVISTOS 
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO 

DESTINATÁRIOS 

ATINGIDOS 
TAXA DE EXECUÇÃO 

18 

Promoção da saúde 
e prevenção de 

comportamentos 
de risco 

100 

Máscaras de 
tecido acessíveis 
a todos – 
distribuição 
Associações e 
Idosos 

355 

Taxa de execução: 100% 

19 
Convívios sociais e 

intergeracionais 
60 

Mondim + Perto – 
Videochamadas 
com Idosos 

1 

Taxa de execução: 1,7% 

20 

Documentário 
“Convívio, 

Diversidade e 
Inclusão” 

60 Não iniciada 

21 
Participação nos 

espaços de convívio 
comunitários 

40 Não iniciada 

22 
Oficinas de cultura, 
expressão e lazer 

60 
Telescola: quem 
ainda se lembra… 

2 

Taxa de execução: 3,3% 

23 
Voluntariado para 
apoio à população 

idosa 
80 Não iniciada 

 

 

 

355

Beneficiários
atingidos

Beneficiários
em falta

1

59

Beneficiários
atingidos

Beneficiários
em falta

2

58

Beneficiários
atingidos

Beneficiários
em falta
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APRESENTAÇÃO GLOBAL DE RESULTADOS 

Apresentamos de seguida os resultados do 1º semestre de atuação da Equipa CLDS-4G Mondim.In. e a taxa 

de execução face ao estimado para os 36 meses de duração do projeto. 

De 20 de fevereiro a 20 de agosto de 2020 realizaram-se 23 ações, inseridas nas Atividades Globais 1, 4, 6, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22, envolvendo um total de 925 participantes. No Eixo 1 contabilizaram-se 

171 participantes (desempregados, beneficiários do RSI, Instituições/Associações e entidades 

empregadoras), no Eixo 2 foram envolvidos 396 participantes (famílias, crianças e jovens e população 

residente) e no Eixo 3 participaram 358 pessoas (idosos e pessoas com deficiência). 

No Plano de Ação, previram-se atingir 2 210 beneficiários, para os 36 meses de duração do projeto. Foram 

abrangidos neste 1º semestre 925 beneficiários. Importa referir que, dentro da mesma Atividade Global, 

independentemente do número de ações realizadas e frequentadas, os participantes são contabilizados 

apenas uma vez, mesmo que frequentem várias ações, por esse motivo o número de beneficiários que 

poderão ser contabilizados são 556.  

Tendo em conta que a taxa de execução se calcula de acordo com o número de beneficiários abrangidos nas 

diversas ações, apresentamos uma taxa de execução média de 25%. 
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CONCLUSÃO 

Tendo em conta a situação atual pandémica que vivemos, muitas das atividades previstas tiveram de ser 

repensadas e reajustadas à nova realidade. Os desafios têm sido muitos e a Equipa Técnica continua a 

produzir esforços para que a sua intervenção seja coparticipada, envolvendo as entidades e as instituições, 

potenciando o trabalho em rede e em parceria. 

Neste sentido, com o objetivo de desenvolver e promover as atividades previstas no Plano de Ação de forma 

efetiva, foram estabelecidos Protocolos de Parceria entre o projeto CLDS-4G Mondim.In. e diversas 

entidades, nomeadamente a Junta de Freguesia de Atei, a União das Freguesias de Campanhó e Paradança, 

a Junta de Freguesia de Vilar de Ferreiros, a Junta de Freguesia do Bilhó, a União das Freguesias de Ermelo e 

Pardelhas, a Equipa de Acompanhamento às Famílias do RSI (Adripóio) e o Conselho Diretivo dos Baldios de 

Vilarinho. Estão ainda previstos Protocolos de Cooperação com outras entidades do concelho, como é o 

exemplo do Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto e as IPSS, bem como com outras Entidades que 

trabalham com crianças, jovens e desempregados. 

Terminado o primeiro semestre de execução do Projeto CLDS-4G Mondim.In., pela análise dos dados 

apresentados, pode afirmar-se que os objetivos do programa têm sido alcançados e as atividades previstas 

têm apresentado um impacto positivo. Foram realizadas atividades que fossem ao encontro das 

necessidades concretas da população, adaptando sempre a intervenção à realidade existente.  

Reafirma-se o empenho para continuar a garantir a sustentabilidade das ações e o trabalho em parceria. 

 

 

 

A Equipa CLDS-4G Mondim.In. 

 

 

Email: aldeiasmondim.clds@gmail.com 

Site: http://aldeiasdemondim.liga-te.org/ 

Redes Sociais: Clds-4g mondim in 

Contactos: 255 382 153 | 96 038 69 40 

Morada: Rua de Rebordelos, n.º 55, Vilarinho – Vilar de Ferreiros, 4880-318 Mondim de Basto 
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