
Reunião de CLAS – 06/07/2022



Público Alvo

Combater a pobreza e a exclusão 

social

Residentes nas freguesias de Valongo e 

Ermesinde

OBJETIVO GERAL

Eixos de Intervenção

Eixo 1 – Emprego, formação e qualificação

Eixo 2 – Intervenção familiar e parental, 

preventiva da pobreza infantil





ATIVIDADE 1

Sessões em pequeno grupo com o objetivo de

motivar e capacitar os/as destinatários/as para a

procura ativa de emprego.



Atividades realizadas

- Sessões de capacitação para a procura de

emprego no empreendimento de habitação

social Mirante de Sonhos;

- Sessões de grupo sobre realização de

candidaturas disponíveis no BEP;

- Workshop de dress code, imagem e linguagem

comportamental na atividade profissional





META FINAL META ATUAL

30 35



ATIVIDADE 2
Atendimento individualizado a desempregados/as

com o objetivo de divulgar ofertas de emprego



META FINAL META ATUAL

200 263



ATIVIDADE 3
Dinamização de ações de sensibilização,

workshops, networking sobre empreendedorismo

e apoio na definição de projetos de autoemprego

assentes na Economia Circular.



Atividades realizadas

- Visitas à oficina da regueifa e do biscoito;

- Oficina Criativa de Cerâmica;

- Oficina Criativa de Pintura;

- Oficina Criativa de Costura (nomeada para

prémio de uma das melhores atividades da

Semana Europeia da Prevenção de

Resíduos);

- Oficina Criativa de Bordados;

- Promoção da participação de utentes em

feiras de artesanato concelhias;









META FINAL META ATUAL

50 72



ATIVIDADE 4
Atendimento individualizado a desempregados/as

com o objetivo de divulgar ofertas de formação.



Atividades realizadas
• Atendimento individual;

• Sessões de esclarecimento online sobre

oferta formativa e Centro Qualifica;





META FINAL META ATUAL

150 148



ATIVIDADE 5
Sensibilizar as empresas para a

concretização de medidas ativas de

emprego e processos de inserção

profissional, assentes nos princípios da

Economia Circular e de Partilha.



Atividades realizadas

• Webinar sobre Economia Circular nas empresas no

âmbito do GreenFest Valongo;

• Questionário de resíduos destinado às empresas do

Concelho, cujo objetivo é:

• Realizar um mapeamento de resíduos não tóxicos

do tecido empresarial concelhio;

• Sondar a disponibilidade do tecido empresarial

para doar resíduos a desempregados/as que

pretendam utilizar os mesmos na criação de

novos produtos.





META FINAL META ATUAL

20 23



ATIVIDADE 6

Atendimento individualizado a jovens NEET com

o objetivo de trabalhar a sua inserção socio-

profissional.



META FINAL META ATUAL

20 95



ATIVIDADE 7

Realização de sessões de empreendedorismo

dirigida a alunos do secundário.



Atividades realizadas

• Sessões presenciais de

empreendedorismo juvenil na Escola

Secundária de Valongo, em 7 turmas do

ensino secundário.





META FINAL META ATUAL

100 100



ATIVIDADE 8

Atendimento às famílias no âmbito da

cidadania ativa e do acesso online aos

serviços públicos.



Atividades realizadas

• Atendimento individual - apoio no 

acesso aos serviços públicos online;

• Criação do GaLLPE (Gabinete Local 

de Luta contra a Pobreza Energética)





META FINAL META ATUAL

45 167



ATIVIDADE 9

Acompanhamento individual às famílias no 

âmbito da promoção de relações familiares 

positivas e treino de estratégias educativas 

parentais;



META FINAL META ATUAL

40 46



ATIVIDADE 10

Estabelecimento de protocolos com associações ou
entidades desportivas/recreativas/culturais, com
o intuito de integrar nas suas atividades, de forma
permanente e gratuita, crianças e jovens
pertencentes a agregados de baixos rendimentos.

Proporcionar experiências de carácter
lúdico/desportivo/cultural através de visitas.



Atividades realizadas

• Encaminhamento de 22 jovens para
protocolos com associações desportivas
(Dança, Karaté, Natação, Hipismo,
Futebol, Basket);

• Espetáculo um Mago em apuros;

• Espetáculo da Cinderela no Gelo, no
Marshopping.





META FINAL META ATUAL

100 121



ONLINE

• Página de Facebook

1867 seguidores

• Grupo privado “Espaço Emprego e

Formação”

1300 membros residentes no Concelho de Valongo
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