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WORKSHOP | 12 Abril 2012  

10h – 13h – Rua dos Mercadores, n.º 43 A – Évora 

Passaporte + Inserção 
 
 

Destinatários: Beneficiários do CLDS de Évora; desempregados; recém-licenciados; jovens à 

procura do 1.º emprego e todos os indivíduos que pretendam mudar de carreira, procurar um novo 

emprego ou criar a sua própria empresa. 

 
Enquadramento: Que factores e actividades influenciam o desenvolvimento profissional? Podemos 
façar de razões pessoais, do contexto profissional, social e cultural. Procurar reflectir sobre esses 
motivos é uma forma de balanço de pessoal que poderá estar na base de um Plano de 
Desenvolvimento Profissional. 
 
Actividades: 

 Entrevista de grupo: Emprego, Formação e Qualificação; 

 Apresentação do Eixo 1 do CLDS de Évora; 

 Actividades: Carreira, Liderança, Empreendedor e Conheça-se a si próprio; 

 Plano de Desenvolvimento Profissional. 
 

Objectivos:  

 Promover o auto – conhecimemto como base da planificação de uma carreira; 

 Estimular a reflexão individual e colectiva sobre a importância da constituição de um 
Plano de Desenvolvimento Profissional num contexto de procura activa de trabalho e de 
criação do próprio emprego.  

 
Metodologia: Priviligiar-se-á uma metodologia experimental participativa, conjugada pontualmente 
com os métodos expositivo e interrogativo. O indivíduo será convidado a treinar as suas próprias 
competências, a partir da realização de exercícios práticos.  
 
Facilitadora: Maria Luísa Silva (Técnica Responsável do Eixo 1 – Emprego, Formação e 
Qualificação do CLDS de Évora; Economista e Formadora; Licenciada em Economia, Mestre em 
Gestão – área de especialização em Recursos Humanos, tem Pós graduações em Gestão pelo 
Valor e em Administração Pública e Desenvolvimento Regional na perspectiva das Comunidades 
Europeias). 
 
Parceiros Media: Grupo Diário do Sul/ Rádio Telefonia do Alentejo e Jornal A Defesa.    

 
 
Enquadramento CLDS de Évora: 
Eixo 1 – Emprego, Fornação e Qualificação 

 


