Projecto
“Promoção do Empreendedorismo
na Região de Dão-Lafões”

OBJECTIVO GERAL
Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável da Região, fomentando o
Empreendedorismo e a Inovação

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
• Criar uma Rede de Dinamização e Apoio ao Empreendedorismo na Região;
• Propôr um Plano de Acção de modo a potenciar as eventuais oportunidades de negócio
existentes em cada Município;
•

Desenvolver Acções de Formação que visem sensibilizar as populações para o

empreendedorismo;
• Criar um sistema de apoio aos empreendedores durante os primeiros anos de actividade.

O	
  QUE	
  SE	
  PRETENDE	
  COM	
  A	
  REDE	
  REGIONAL	
  DE	
  EMPREENDEDORISMO?	
  
Criação de um Ecossistema Empreendedor, que favoreça e crie sinergias e condições
de eficácia e eficiência no apoio ao empreendedorismo de base local, com base na:

COMO?	
  
Estabelecer	
  um	
  Quadro	
  Sustentável	
  de	
  Promoção	
  do	
  Empreendedorismo	
  no	
  
Território	
  
Disseminar	
  a	
  Cultura	
  Empreendedora	
  na	
  Região	
  de	
  Dão	
  Lafões	
  
ArCcular,	
  Capacitar	
  e	
  Mobilizar	
  Agentes	
  no	
  Apoio	
  aos	
  Empreendedores	
  
(pôr	
  em	
  práCca	
  um	
  sistema	
  integrado	
  de	
  apoio	
  aos	
  empreendedores)	
  
Promover	
  a	
  Criação	
  de	
  Empresas	
  e	
  de	
  Emprego	
  na	
  Região	
  

ACÇÕES A DESENVOLVER:

A1. Elaboração do “Plano de Acção para a Promoção do Empreendedorismo na
Região de Dão Lafões 2011 - 2015”
(Diagnóstico, Estratégia de Intervenção e Quadro de Acções a Concretizar)

A2. Implementação, Dinamização e Seguimento do Plano de Acção
(Concertação Intersectorial e Inter-Institucional; Implementação de iniciativas de
demonstração / projectos-piloto; Divulgação, Sensibilização e Desenvolvimento
de Competências junto de Agentes e de Empreendedores)

RESULTADOS ESPERADOS:
• Realização de Acções de Sensibilização nos Municípios que integram a CIM Dão Lafões

• Elaboração de um Diagnóstico Local de Oportunidades de Negócio

• Elaboração de um Plano de Acção para a Promoção do Empreendedorismo em Dão Lafões

• Apoio a 150 Empreendedores, estando 100 inscritos como membros da Rede, no final do Projecto

• Realização de 2 Workshops de ajuda à Criação e Elaboração de Planos de Negócio

• Apoio na elaboração de 60 Mini Planos de Negócio
• Apoio à Criação de Empresas;

VANTAGENS	
  DE	
  PARTICIPAÇÃO	
  NA	
  REDE	
  REGIONAL:	
  
ü Acesso a Informação Relevante;
ü Acesso a «Pool» de Recursos Críticos de Apoio ao Empreendedorismo;
ü Capacitação Operacional e Institucional;
ü Possibilidade de Desenvolvimento de Novos Projectos;
ü Ganhos de Escala (operacional e de âmbito de intervenção);
ü Alavancagem de Resultados;
ü Encontrar soluções para apoiar os promotores de ideias de negócio;

