
 

Atividades que os membros do CLC de Santarém organizaram e/ou participaram 

Ano Atividade 

2016 Workshop para a Empregabilidade  

 - Este workshop foi realizado no dia 6 de setembro em Almeirim. Durante 

as reuniões com a equipa de NLI de Almeirim foi realizado um 

levantamento das necessidades dos beneficiários de RSI no que respeita 

às respetivas competências/ motivação na procura de emprego. Assim, 

surgiu a ideia da realização deste Workshop.  

 - Esta atividade teve como destinatários a pessoas em situação de 

desemprego e teve como principais objetivos promover, motivar e 

incentivar os desempregados e (ou) pessoas interessadas em reorientar a 

sua carreira, de forma a criar novas e melhores estratégias de procura de 

emprego.  

- Esta atividade contou com 13 participantes, sendo que 3 eram 

elementos do CLC de Santarém. 

 

Participação Fórum nacional que assinala o Dia Internacional para a 

Erradicação da Pobreza (17 de outubro).  

- Para a preparação desta atividade foram realizadas 4 reuniões 

preparatórias com os elementos do CLC, onde foram debatidas questões 

propostas a nível nacional. Estas abordavam aspetos como as perceções 

e formas de superação das situações de vulnerabilidade social, Proteção 

Social a Educação, Emprego, Habitação, Saúde e Justiça. 

- Nesta atividade participaram 4 elementos do CLC e a técnica do núcleo.  

 

Workshop “Iniciação ao Coaching de Carreira”  

- Esta iniciativa decorreu de uma proposta do CLC visando apoiar 

pessoas em situação de desemprego e captar novos elementos para o 

grupo.  

- Neste workshop pretendeu-se motivar e ajudar os formandos a gerir a 

sua carreira de forma ativa e estruturada, quer esteja a ingressar pela 

primeira vez no mercado de trabalho, quer seja um profissional 

experiente. 

- Esta formação teve como principais objetivos: promover, motivar e 



 

incentivar os desempregados e (ou) pessoas interessadas em reorientar a 

sua carreira, de forma a criar novas e melhores estratégias de procura de 

emprego.  

- Esta atividade contou com 23 participantes, sendo que 2 eram 

elementos do CLC de Santarém. 

 


