Realizamos intervenções que
permitem conceber ações dirigidas
a populações migrantes,
a refugiados ou beneficiários
de proteção internacional em
Portugal residentes no concelho de
Setúbal, tendo como objetivo uma
maior facilitação à integração de
migrantes na sociedade
portuguesa.

Rua Gonçalves Zarco, nº 3 R/C B
2910-714 Setúbal

265 098 907 | 931 899 380

claim@idset.pt

CLAIM

TRILHOS DA
PRAIA NOVA

IDSET

O CLAIM IDSET é um
centro local de apoio à
integração de migrantes
criado pelo Alto Comissariado
para Migrações através do fundo
europeu para o asilo, a migração
e a integração (FAMI).

CENTRO LOCAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES

@claim.idset

www.idset.pt

Agência de Viagens na Montanha

DISPONIBILIZAMOS

ORGANIZAMOS TAMBÉM SESSÕES

OS SERVIÇOS DE:

DE INFORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO

Acolhimento e informação;
Apoio na elaboração de CV;
Informações jurídicas;
Apoio nas tecnologias da
informação e comunicação
(TCs);
Agendamento ao SEF;
Apoio na procura de emprego;
Apoio no acesso à saúde;

E WORKSHOPS PARA ENTIDADES
EMPREGADORAS E MIGRANTES,
TAIS COMO:
Sessão de esclarecimento
“Contratação legal de
imigrantes”;

Workshop “Cultura, valores e

Sessão de esclarecimento

"Como obter reconhecimento
profissional/académico";

Workshop "Literacia digital”;

Curso de português para
estrangeiros;

Ações de Língua Portuguesa;

Apoio ao preenchimento de
declarações e formulário SEF e
outras entidades;
Acesso gratuito a cópias e
digitalização de documentos.

inteiramente GRATUITAS e têm
como objetivo uma maior
integração das comunidades
migrantes na sociedade
portuguesa, contribuindo de
igual forma para o
desenvolvimento do país.

gastronomia portuguesa”;

Articulação institucional;

Apoio na aculturação do
território;

Todas estas ações são

Ações de Alfabetização;
Workshop "Como elaborar um
CV";

Workshop "Preparação para
uma entrevista de seleção";

Ações integração de orientação
cultural.

O gabinete de apoio ao
migrante CLAIM IDSET está
aberto de 2ª a 6ª feira, com
horário de atendimento de:
09h às 13h;
14h às 17h00.

Para informações adicionais
basta solicitar um atendimento
personalizado com um dos
nossos técnicos.

