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Designação do Projeto | Iniciativa Emprego Jovem – 5ª Edição PEPAL  

Código do Projeto |POISE – 02 – 3220 – FSE - 000080 

Objetivo principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral 

Região de Intervenção | NUTS III – Alentejo Central 

Entidade Beneficiária | CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central 

 

Data de Aprovação | 24-08-2016 

Data de Início | 16-11-2015 

Data de Conclusão | 15-11-2016 

Custo total Elegível | 9545,88 € 

Apoio Financeiro da União Europeia | FSE – 8782,21 € 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 655,80 € 

 

Descrição do Projeto 

Conteúdo Funcional do Estágio: 

 Desenvolvimento e acompanhamento de projetos na área da promoção da cultura 

empreendedora, nomeadamente: empreendedorismo na escola, empreendedorismo 

social, empreendedorismo sénior e apoio a projetos de criação e consolidação 

empresarial. 

 Apoiar a dinamização da Rede de GADE’s do Alentejo Central (Gabinetes Municipais de 

Apoio ao Desenvolvimento Económico) nomeadamente em ações para reforço, 

dinamização, capacitação e promoção da rede e ainda na promoção da qualificação e 

capacitação técnica dessa rede (organização de encontros, reuniões e outros eventos 

de dinamização) no domínio do apoio ao desenvolvimento e atração empresarial  

 Acompanhar os projetos na área do Reforço e consolidação de redes interinstitucionais 

vocacionadas para o desenvolvimento e atratividade territorial, nomeadamente: redes 

supramunicipais para de promoção do território e fixação e atração de população, 

ações integradas de atração/ localização de investimento, incluindo identificação de 

potencial de negócios em setores económicos tradicionais e de fatores de atratividade 

ao investimento em setores emergentes, ações de reforço e facilitação de transferência 

de conhecimento nas redes institucionais.  
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 Acompanhar e fazer a articulação com outras entidades no âmbito do desenvolvimento 

dos projetos na área do empreendedorismo. 

Objetivos: 

Objetivo 1: Apresentar um relatório de progresso, incluindo propostas de melhoria, sobre o 

funcionamento organizacional da entidade e da função que lhe compete. 

Indicador de Medida: Prazo e número de propostas de melhoria 

Critérios de Superação: 

Supera: apresentar até 5 de fevereiro de 2016 com, pelo menos, 2 propostas de melhoria 

aceites pelo tutor. 

Cumpre: apresentar até 14 de março de 2016 com uma proposta de melhoria aceite pelo tutor. 

Não cumpre: apresentar até dia 14 de março de 2016, sem propostas de melhoria aceites pelo 

tutor. 

Avaliação:  

Objetivo 2: Acompanhar e apoiar intervenções no domínio da promoção da cultura 

empreendedora. 

Indicador de Medida: Prazo e número de propostas de intervenção apresentadas 

Critérios de Superação: 

Supera: apresentar até 31 de janeiro, 3 propostas de ações de promoção da cultura 

empreendedora entre os técnicos dos municípios aceites pelo tutor. 

Cumpre: apresentar até 9 de fevereiro, 2 propostas de ações de promoção da cultura 

empreendedora entre os técnicos dos municípios aceites pelo tutor. 

Não cumpre: apresentar até 9 de fevereiro, sem propostas de ações de promoção da cultura 

empreendedora entre os técnicos dos municípios aceites pelo tutor. 

Avaliação: 

Objetivo 3: Apoiar e acompanhar as ações de apoio à dinamização da Rede de GADE’s do 

Alentejo Central. 

Indicadores de Medida: Nº de Ações programadas e acompanhadas  

Critérios de Superação:  

Supera: Desenha, organiza e executa 6 ações de dinamização da Rede de Gades do Alentejo 

Central até Novembro de 2016 

Cumpre: Desenha, organiza e executa 4 ações de dinamização da Rede de Gades do Alentejo 

Central até Novembro de 2016 

Não cumpre: Desenha, organiza e executa 2 ações de dinamização da Rede de Gades do 

Alentejo Central até Novembro de 2016 

Avaliação: 

Objetivo 4: Detetar e desenhar Ações de articulação com outras entidades no âmbito do 

desenvolvimento dos projetos na área do empreendedorismo. 

Indicadores de Medida: Nº  Prazo e nº propostas de articulação propostas 

Critérios de Superação:  



Cofinanciado por:  

3 
 

Supera: Deteta, desenha e propõe 6 ações de articulação com outras entidades no âmbito do 

desenvolvimento dos projetos na área do empreendedorismo. 

Cumpre: Deteta, desenha e propõe 4 ações de articulação com outras entidades no âmbito do 

desenvolvimento dos projetos na área do empreendedorismo. 

Não cumpre: Deteta, desenha e propõe 2 ações de articulação com outras entidades no âmbito 

do desenvolvimento dos projetos na área do empreendedorismo. 

Avaliação: 

Objetivo 5: Apresentar um relatório de estágio, com o resumo das atividades desenvolvidas 

no estágio incluindo propostas de melhoria. 

Indicadores de Medida: Prazo e n.º de propostas de melhoria 

Critérios de Superação:  

Supera: apresentar até 2 de Novembro de 2016 com, pelo menos, 2 propostas de melhoria 

aceites pelo tutor. 

Cumpre: apresentar até 13 de Novembro de 2016 com 1 proposta de melhoria aceite pelo 

tutor. 

Não cumpre: apresentar até dia 14 de Novembro de 2016 sem propostas de melhoria aceite 

pelo tutor. 

Avaliação:  

 



Cofinanciado por:  

4 
 

Plano de Estágio

 

 

 

 

 


