
 

Atividades que os membros do CLC Leiria organizaram e/ou participaram 

Ano Atividade 

2016 - Projeto Inclophoto, foi proposto e dinamizado por uma estagiária do 

curso de Educação Social da ESECS do IP Leiria. O referido projeto utilizou 

a metodologia do Photovoice e teve como tema a Inclusão Social. Esta 

técnica foi aplicada com 5 membros do Conselho Local de Cidadãos e 

procurou-se perceber como é que estes percecionavam a sua situação na 

comunidade, em termos de inclusão e exclusão e o que pode ser feito para 

aumentar a sua inclusão. Foram realizadas 5 Sessões: 10 de março; 24 de 

março; 12 de abril; 28 de abril e 5 de maio e o resultado do trabalho foi 

organizado numa exposição fotográfica itinerante por vários locais da 

cidade de Leiria (ESECS do IPLeiria; IPDJ – Loja Ponto Já, Arquivo Distrital 

de Leiria). 

 

- Sessão de apresentação pública do Compromisso para uma 

Estratégia Nacional de Combate à Pobreza – 17 de fevereiro, Salão 

nobre da Câmara Municipal de Leiria (enquanto participantes); 

- Workshop A participação de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social no seu próprio processo de inclusão: entre experiências, 

práticas e aprendizagens – 20 de abril, Núcleo Distrital de Leiria da EAPN 

Portugal (enquanto organizadores e participantes); 

- Workshop Compras Inteligentes, Poupe na Carteira e no Ambiente 

com Gestos Simples – 22 de abril, Núcleo Distrital de Leiria da EAPN 

Portugal (enquanto participantes); 

- IV Encontro Regional do Centro dos CLCs – 16 e 17 de junho, em 

Coimbra. Apresentação da Campanha Despir os Preconceitos, Vestir a 

Inclusão (participação ao nível da construção e apresentação da 

campanha) 

- VIII Fórum Nacional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social – 18 e 

19 outubro (participação ao nível da construção das questões para os 

decisores das entidades convidadas) 

- Reunião de associados e reunião temática: Apresentação do Projeto 

Cognos – 7 de julho, Núcleo Distrital de Leiria da EAPN Portugal 

(enquanto participantes); 

- Roteiro para a Coesão Territorial – visita à Associação Fazer Avançar 

– 21 de abril (enquanto participantes);  

- Workshop informativo sobre o Funcionamento das Instituições 

Europeias e a Estratégia Europeia 2020 – 20 de junho, Núcleo Distrital 

de Leiria da EAPN Portugal (enquanto participantes); 

- Criação e encenação da Peça de teatro no âmbito da Campanha 

Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão. 

Apresentação da peça:  

Escola 1. EB dos Capuchos (17 de outubro) e Centro Social de 

Soutelo, Rio Tinto (19 de dezembro) 

 


