
PDS 2013-2015 Aprovado em 17 de junho de 2013

Plataforma Supra Concelhia do Alentejo Litoral

Eixo 1 - Empreendedorismo e Empregabilidade

Cód. Objetivo Geral Estratégias Ações / instrumentos Indicadores Responsáveis /Intervenientes Inicio Fim
Data 

realização

Ponto de 

situação
Observações

E1_O1E1A1

Conhecer a realidade 

empresarial dos 

territórios abrangidos 

pela plataforma

 Articular com as associações 

empresariais para identificar as áreas 

das empresas que estão a criar 

emprego e as áreas em que está a 

existir a destruição de emprego; 

identificação das necessidades das 

empresas

Levantamento em 

articulação com as 

associações 

empresariais

Relatório Núcleo de  Apoio Técnico  e PSCAL

E1_O2E1A1

Desenvolver em cada concelho 

focos/grupos para estruturar uma visão 

de onde queremos estar daqui a 2 

anos; partilha das visões locais na 

plataforma e identificação da estratégia 

de ação, nomeadamente ao nível da 

adequação da formação/qualificação

Realização de 5 (no 

mínimo) focos-

grupo/concelho

Núcleo de  Apoio Técnico  e PSCAL

E1_O2E2A1

Promover no GT a partilha de novas 

experiências ou reflexão a partir das 

práticas

Realização workshops 

quadrimestrais do GT
Grupos de Trabalho da PSCAL

E1_O3E1A1

Garantir que cada 

território tem 

conhecimento das 

situações de 

desemprego que irão 

ficar a curto prazo sem 

subsídio

Caracterizar os perfis destes 

desempregados para tentar antecipar 

soluções para as situações de fim do 

subsídio 

Levantamento de 

indicadores junto da Seg. 

Social;                            

Recomendações aos 

CLAS e/ou 

recomendações para a 

plataforma 

Segurança Social

Construir coletivamente 

uma visão para a 

intervenção da 

plataforma no âmbito 

deste eixo

Cronograma

Documento final que 

reflita essa visão 

construida (com 

recomendações aos 

CLAS e/ou 

recomendações para a 

plataforma) 
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Cronograma

E1_O4E1A1

Identificação dos agentes 

e metodologias de 

trabalho desenvolvidas 

pelos diferentes CLAS 

nos diferentes territórios

Núcleo de  Apoio Técnico PSCAL

E1_O4E1A2

Partilhar 

experiências/reflexões 

adequadas às 

especificidades de cada 

território / articulação de 

estratégias

PSCAL

E1_O4E1A3

Identificação dos agentes 

que existem no território 

para intervirem nestas 

questões, para promoção 

da sua integração na 

rede

Novos agentes integrados 

nas Redes Sociais

ADL, Sines Tecnopolo; Associação de 

Empresários do Alentejo Litoral;  

AUDAX/ISCTE; Instituto Politécnico de 

Setúbal, PIAGET, ADRAL

E1_O4E2A1

Promover a articulação com projetos de 

investigação que permitam apoiar a 

criação de negócios/ 

empreendedorismo

Articulação com 

Universidades e com o 

Sines Tecnopolo

Projetos desenvolvidos 

em articulação

ADL

Universidades

Sines Tecnopolo

E1_O5E1A1

Promover o 

conhecimento e o 

acesso dos empresários 

aos apoios e incentivos 

no âmbito do 

empreendedorismo e da 

recuperação de 

empresas

Divulgar os apoios e incentivos ao 

empreendedorismo e/ou recuperação 

de empresas 

Ações de divulgação dos 

apoios e incentivos ao 

empreendedorismo e/ou 

recuperação de 

empresas 

Nível de participação nas 

ações

Municípios, IAPMEI, ADL, ADRAL

CCDR

IEFP

Operacionalização 

Grândola ADL, 

Segurança Social

Conhecer os modos de 

funcionamento de cada 

CLAS nas questões da 

empregabilidade, 

qualificação, educação 

e empreendedorismo 

para potenciar os 

recursos existentes nos 

territórios

Conhecer como é que as redes sociais 

estão organizadas para as temáticas do 

empreendedorismo, emprego, 

qualificação e educação para garantir o 

envolvimento e co-responsabilização 

de todas as entidades, incluindo as da 

dimensão mais económica que possam 

não estar na rede

Encontro a 

realizar em 20-

11-2013 na ADL

Orientações/recomendaç

ões produzidas
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