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Relatório do Orçamento Municipal de 2015 

1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

O Fundo Monetário Internacional publicou no corrente mês de Outubro o relatório 

intitulado “World Economic Outlook, October 2014”1, no qual os relatores chegam às 

seguintes conclusões: 

- “Em países com necessidades de infraestruturas, o tempo é indicado para um 

impulso das mesmas. Os custos de financiamento são baixos, a procura é fraca 

nas economias avançadas e existem estrangulamentos infraestruturais em 

numerosos mercados emergentes e economias em desenvolvimento.” 

- “As infraestruturas públicas são um fator de produção essencial. Aumentar o 

investimento nas infraestruturas públicas faz crescer os resultados de curto e 

longo prazo, particularmente durante períodos de abrandamento económico e 

quando a eficiência dos investimentos é elevada.” 

Nesta perspetiva, é fundamental que o plano estratégico dos transportes e 

infraestruturas2(PETI), apresentado pelo Governo no passado mês de Abril, seja 

implementado. No referido relatório, é considerado como prioritário os investimentos 

estruturantes inseridos no Corredor Atlântico da Rede Transeuropeia de Transportes 

(RTET-T), que liga os portos de Sines, Lisboa e Porto a Espanha, França e Alemanha. 

No território nacional, o corredor Atlântico da RTE-T coincide, na sua generalidade com 

os corredores principais estabelecidos no Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT), nomeadamente o Corredor da fachada Atlântica 

entre Sines – Lisboa – Aveiro – Porto/Leixões. 

Os investimentos previstos no PETI com reflexos diretos no nosso concelho são os 

seguintes: 

- Expansão do Terminal de Contentores (Terminal XXI) e ampliação das 

infraestruturas de proteção marítima – 139 milhões de euros; 

- Corredor Sines / Setúbal / Lisboa – Caia (Sines / Setúbal / Lisboa - Caia + 

Poceirão - V. Novas + Bombel - Casa Branca + Ramal Petrogal Sines) – 800 a 

1.000 milhões de euros; 

- IC33. Reabilitação Relvas Verdes (IP8) - Grândola (IP1) – 40 milhões de euros; 

                                                      
1
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/sum.pdf 

2
 http://www.portugal.gov.pt/pt/os-temas/peti3mais/peti3mais.aspx 
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Além dos investimentos previstos a nível europeu que já salientámos, a conclusão 

prevista para Dezembro de 2015 da expansão do Canal do Panamá terá certamente 

reflexos no movimento do Porto de Sines, visto que este é o porto de águas profundas 

europeu mais perto do Panamá.  

No que respeita aos indicadores macroeconómicos, o Relatório do Orçamento de 

Estado para 2015 prevê um crescimento do PIB da área euro de 1,3% para 2015, 

derivado essencialmente do crescimento dos principais parceiros económicos de 

Portugal: 

Tabela 1-1 - PIB da Área Euro 

 
2014

P
 2015

P
 

Área do Euro 0,8 1,3 

Espanha 1,3 1,7 

Alemanha 1,4 1,5 

França 0,4 1 

Itália -0,2 0,8 

Reino Unido 3,2 2,7 

    Fonte: Relatório do OE 2015 
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2. ECONOMIA PORTUGUESA 

De acordo com o Relatório do Orçamento de Estado para 2015, a economia portuguesa 

deverá crescer 1,5%, reflexo de uma contribuição positiva da procura externa líquida, 

bem como a manutenção do contributo positivo da procura interna.  

Tabela 2-1 - Principais Indicadores Económicos – 2012/2015 

 2012 2013 2014(P)  2015(P) 

PIB e Com ponentes da Despesa (Taxa de crescimento 
homólogo real, %) 

    

PIB -3,3 -1,4 1,0 1,5 

Consumo Privado -5,2 -1,4 1,8 2,0 

Consumo Público -4,3 -1,9 -0,6 -0,5 

Investimento (FBCF) -15,0 -6,3 1,5 2,0 

Exportações de Bens e Serviços 3,1 6,4 3,7 4,7 

Importações de Bens e Serviços -6,6 3,6 4,7 4,4 

Contributos para o crescimento do PIB (pontos percentuais)     

Procura Interna -6,9 -2,4 1,4 1,3 

Procura Externa Líquida 3,6 1,0 -0,3 0,2 

Evolução dos Preços     

Defletor do PIB -0,4 2,3 1,4 1,5 

IPC 2,8 0,3 0,0 0,7 

Evolução do Mercado de Trabalho     

     Emprego -4,1 -2,9 1,4 1,0 

     Taxa de Desemprego (%) 15,5 16,2 14,2 13,4 

     Produtividade aparente do trabalho 0,8 1,6 -0,4 0,5 

Saldo das Balanças Corrente e de Capital (em % do PIB)         

     Capacidade/Necessidade líquida de financiamento face ao 
exterior 

-0,6 1,3 1,5 1,5 

     - Saldo da Balança Corrente -2,6 -0,3 0,3 0,3 

da qual Saldo da Balança de Bens e Serviços -0,7 1,0 1,3 1,5 

     - Saldo da Balança de Capital 2,0 1,5 1,2 1,2 

Legenda: (p) previsão 
Fonte: Relatório do OE 2015 

 

Todavia, o cenário macroeconómico está revestido de enorme incerteza, o que se 

traduz inevitavelmente nas previsões do Ministério das Finanças (MF), já que este prevê 

um crescimento do consumo privado de 2%, quando não existem quaisquer medidas de 

alívio fiscal conducentes a esse objetivo. Acresce a este facto que desde 2007 (com uma 

taxa de 2,5%) que o consumo privado não é superior a 2%, e que as previsões da 

Comissão Europeia (CE) e da OCDE se situam em 0,8% e 0,7%, respetivamente. 

Quanto à taxa de desemprego, o MF prevê uma taxa para 2015 de 13,4%, enquanto a 

CE e a OCDE prevêem uma taxa de 14,8%. 
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3. APRESENTAÇÃO GERAL DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 2015 

I. ORÇAMENTO MUNICIPAL 2015 

A elaboração do orçamento municipal teve subjacente as orientações emanadas pelo 

executivo municipal, as quais consistem nos objetivos estratégicos constantes nas 

Grandes Opções do Plano 2015-2018. 

Deste modo, o Orçamento Municipal para 2015 apresenta os seguintes valores: 

Tabela 2 - Orçamento Municipal - 2015 

Receitas Valor % Despesas Valor % 

Receitas Correntes 23.636.900 84,91% Despesas Correntes 20.052.000 72,03% 

 01 -  Impostos diretos 5.587.100 20,07%  01 -  Despesas com o pessoal 8.315.100 29,87% 

 02 -  Impostos indiretos 542.100 1,95%  02 -  Aquisição de bens e serviços 8.136.250 29,23% 

 04 -  Taxas, multas e outras penalidades 104.800 0,38%  03 -  Juros e outros encargos 379.400 1,36% 

 05 -  Rendimentos da propriedade 541.000 1,94%  04 -  Transferências correntes 3.026.250 10,87% 

 06 -  Transferências correntes 6.884.900 24,73%  05 -  Subsídios 2.000 0,01% 

 07 -  Venda de bens e serviços correntes 5.495.100 19,74%  06 -  Outras despesas correntes 193.000 0,69% 

 08 -  Outras receitas correntes 4.481.900 16,10%     0,00% 

Receitas de Capital 4.201.800 15,09% Despesas de Capital 7.786.700 27,97% 

 09 -  Venda de bens de investimento 1.470.000 5,28%  07 -  Aquisição de bens de capital 5.599.400 20,11% 

 10 -  Transferências de capital 2.727.600 9,80%  08 -  Transferências de capital 174.000 0,63% 

 11 -  Ativos financeiros 2.100 0,01%  09 -  Ativos financeiros 512.300 1,84% 

 12 -  Passivos financeiros 0 0,00%  10 -  Passivos financeiros 1.500.000 5,39% 

 13 -  Outras receitas de capital 2.000 0,01%  11 -  Outras despesas de capital 1.000 0,00% 

 15 -  Repos. não abatidas nos pagamentos 100 0,00%     0,00% 

Total 27.838.700 100,0% Total 27.838.700 100,00% 

 

A previsão total das receitas e despesas ascende a 27.838.700€. A receita corrente 

prevista atingirá um valor de 23,6 milhões de euros (85% do total do das receitas), 

enquanto a receita de capital rondará os 4,2 milhões de euros (15% do total das 

receitas). As despesas correntes serão de 20 milhões de euros (72% do total das 

despesas) e as despesas de capital serão de 7,8 milhões de euros (28% do total das 

despesas).  

Atendendo à previsão que realizámos, o Município apresentará um superavit corrente 

de 3,6 milhões de euros. Apesar de considerarmos que a norma que consta no Regime 

Financeiro das Autarquias Locais sobre o equilíbrio orçamental (Receita Corrente ≥  

Despesa Corrente + Amortizações Médias de Empréstimos de Médio e Longo Prazo), ser 

uma norma de execução e não de previsão, manda o princípio da prudência que em 

termos previsionais se tenha esta situação em consideração. 
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II. QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL 

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro - “Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais”, doravante designada por RFAL, prevê no seu artigo 44.º a 

elaboração de um Quadro Plurianual de Programação Orçamental, em simultâneo com 

a proposta de orçamento municipal. O referido Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental define os limites da despesa do Município numa base móvel de quatro 

anos, os quais são vinculativos para o ano seguinte ao do exercício económico do 

orçamento e indicativos para os restantes. 

No entanto, não só o Quadro Plurianual municipal, como outros documentos referidos 

no Capitulo IV, carecem ainda da regulamentação estabelecida no artigo 47º. da 

referida Lei, o qual dispõe que “Os elementos constantes dos documentos referidos no 

presente capítulo são regulados por decreto-lei, a aprovar até 120 dias após a 

publicação da presente lei”, o qual ainda não foi publicado.  

Acresce que, a elaboração do referido quadro deverá ser analisada num âmbito mais 

alargado, pois os projetos dos quadros plurianuais de programação orçamental 

deveriam ter sido objeto de análise na segunda reunião anual do Conselho de 

Coordenação Financeira, a qual deveria ter ocorrido até ao dia 15 de setembro de 2014. 

No entanto, do que temos conhecimento, este conselho ainda não se encontra 

constituído. 

Assim, em linha com o entendimento preconizado pela Associação Nacional de 

Municípios, somos de parecer que não estão criadas as condições legais para o 

cumprimento desta norma, por omissão legislativa do Governo desde 3 de janeiro de 

2014.   
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4. RECEITA 

I. ANÁLISE DA RECEITA 

A receita estimada para 2015 é de 27,8 milhões de euros, o que representa um 

decréscimo de 19% relativamente a 2014. Da receita total, estima-se que 23,6 milhões 

de euros sejam receitas correntes e 4,2 milhões de euros receitas de capital. 

Tabela 3 - Evolução da Receita - 2013/2015 

Descrição 
2013 

(1)
 2014 

(2)
 2015 ∆ 13/15 ∆ 14/15 

€ € € € % € % 

1 - Impostos Diretos 5.493.824 7.273.840 5.587.100 93.276 1,7% -1.686.740 -23,2% 

2 - Impostos Indiretos 1.432.582 312.880 542.100 -890.482 -62,2% 229.220 73,3% 

4 - Taxas, Multas e Outras Penalidades 511.450 123.530 104.800 -406.650 -79,5% -18.730 -15,2% 

5 - Rendimentos da Propriedade 538.232 531.530 541.000 2.768 0,5% 9.470 1,8% 

6 - Transferências Correntes 6.298.000 5.999.920 6.884.900 586.900 9,3% 884.980 14,7% 

7 - Venda de Bens e Serviços Correntes 3.454.403 4.483.900 5.495.100 2.040.697 59,1% 1.011.200 22,6% 

8 - Outras Receitas Correntes 3.119.510 798.620 4.481.900 1.362.390 43,7% 3.683.280 461,2% 

Total das Receitas Correntes 20.848.001 19.524.220 23.636.900 2.788.899 13,4% 4.112.680 21,1% 

9 - Venda de Bens de Investimento 7.846.606 8.251.380 1.470.000 -6.376.606 -81,3% -6.781.380 -82,2% 

10 - Transferências de Capital 11.796.610 5.672.340 2.727.600 -9.069.010 -76,9% -2.944.740 -51,9% 

11 - Ativos Financeiros 25.000 2.600 2.100 -22.900 -91,6% -500 -19,2% 

12 - Passivos Financeiros 4.723.306 900.000   -4.723.306 -100,0% -900.000 -100,0% 

13 - Outras Receitas de Capital 20 2.000 2.000 1.980 9900,0% 0 0,0% 

15 – Repos. não abatidas nos pagamentos 10 1.000 100 90 900,0% -900 -90,0% 

Total das Receitas Capital 24.391.542 14.828.320 4.201.700 -20.189.842 -82,8% -10.626.620 -71,7% 

Outras Receitas 10 1.000 100 90 900,0% -900 -90,0% 

Total das Receitas 45.239.553 34.353.540 27.838.700 -17.400.853 -38,5% -6.514.840 -19,0% 

(1) Orçamento Corrigido Prestação de Contas 
(2) Orçamento Corrigido a 15/10/2014 

 

A variação verificada no orçamento de 2015 relativamente ao orçamento de 2013 é de -

38,5%, o que em termos nominais representa um decréscimo de 17,4 milhões de euros. 

Fica assim sinalizado, à imagem do ano transato, a progressiva consolidação 

orçamental, de modo a darmos cumprimento às conclusões e recomendações da 

Inspeção Geral de Finanças, de elaboração rigorosa dos orçamentos da receita. 

II. IMPOSTOS DIRETOS 

Na previsão da receita oriunda dos impostos diretos, foi utilizada a média dos últimos 

24 meses em todas as rubricas, com exceção da receita do Imposto Municipal sobre 
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Imóveis, em que foi utilizado o modelo preditivo da receita com base nos dados de 

liquidação de 2014. 

De salientar que o valor da Derrama previsto para 2015 já incorpora a correção do valor 

a negativo que ainda se encontra registado na conta corrente da Autoridade Tributária, 

que resultou da transferência indevida em 2013 de 2,88 milhões de euros.  

Tabela 4 - Impostos Diretos 2014/2015 

Descrição 
2014 2015 ∆ 14/15 

€ % € % € % 

1 - Impostos Diretos 7.273.840 21,17% 5.587.100 16,26% -1.686.740 -23,2% 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 2.046.830 5,96% 2.370.000 6,90% 323.170 15,8% 

Imposto Único de Circulação 301.310 0,88% 332.000 0,97% 30.690 10,2% 

Imp. Munici. Transmis. Onerosas de 
Imóveis (IMT) 

662.640 1,93% 570.000 1,66% -92.640 -14,0% 

Derrama 4.263.050 12,41% 2.315.000 6,74% -1.948.050 -45,7% 

III. IMPOSTOS INDIRETOS E TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 

Nos impostos indiretos prevê-se um acréscimo de 73,3%, relativamente ao previsto 

para o ano anterior, o que representa cerca de 220 mil euros. Para tal concorre 

principalmente, a criação da nova Taxa Municipal de Proteção Civil, cuja receita prevista 

se fixa em 120 mil euros. O restante aumento é referente aos loteamentos e obras, cuja 

previsão foi efetuado através da média dos últimos 24 meses, atendendo à incerteza 

desta tipologia de receita.  

As taxas, multas e outras penalidades apresentam uma variação de -15,2% (-18,7 mil 

euros), resultante essencialmente da conjuntura económica em que nos encontramos.  

IV. RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 

Os rendimentos de propriedade deverão gerar uma receita de cerca de 541 mil euros, 

dos quais 504 mil euros serão fruto do contrato de concessão de distribuição de energia 

elétrica com a EDP. O restante valor advirá da renda de terrenos e da distribuição de 

dividendos da AICEP. 

V. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

As transferências correntes cifrar-se-ão em 6,9 milhões de euros, o que representa 

27,4% do orçamento municipal. Destacam-se nesta rubrica os valores da participação 

do Município nos Impostos do Estado (FEF+FSM+IRS), com um valor de 3,5 milhões de 

euros (conforme Mapa XIX da proposta de OE 2015), a renda dos centros 
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electroprodutores de 1,6 milhões de euros, as transferências efetuadas no âmbito da 

educação com 762 mil euros e cerca de 605 mil de candidaturas no âmbito do FEDER, 

conforme quadro abaixo: 

Tabela 5 - Transferências Correntes - FEDER 2015 

Nº Operação Operação Valor 

ALENT-09-0240-FEDER-001032 Festival Músicas do Mundo 57.950,31 € 

ALENT-09-0240-FEDER-001580 Escola das Artes de Sines 389.120,60 € 

ALENT-09-0141-FEDER-001395  OP P - Gestão da Parceria  7.146,71 € 

ALENT-07-0766-FEDER-001517   Aportar Sines 149.712,82 € 

 TOTAL 603.930,44 € 

    

VI. VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 

No que concerne à venda de bens e serviços correntes, estas representam cerca de 20% 

do total da receita (5,5 milhões de euros). A estrutura desta rubrica é a seguinte: 

Ilustração 1- Estrutura da Venda de Bens e Serviços Correntes 

 

Tal como nos anos anteriores, a renda dos direitos de superfície, a faturação de água 

que engloba a tarifa de consumo de água, a tarifa de saneamento e a tarifa de resíduos 

sólidos urbanos, são as principais componentes da venda de bens e serviços correntes. 

Outros 
13% 

Trabalhos por conta 
de particulares 

7% 

Saneamento 
10% 

Resíduos sólidos 
16% Água 

26% 

Direitos de 
superficie 

28% 



  

9 
 

Relatório do Orçamento Municipal de 2015 

VII. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

As outras receitas correntes constituem cerca de 16% da estrutura da receita. O valor 

substancial desta rubrica refere-se às transferências no âmbito do mecenato, que se 

encontram em negociação com diversas entidades privadas do nosso concelho. 

VIII. VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 

A venda de bens de investimento tem uma verba prevista de 1,5 milhões de euros, nos 

termos da Lei de Orçamento de Estado para 2014, mas no entanto, é expectável que tal 

valor seja ultrapassado, atendendo às diversas hastas públicas que se encontram 

previstas para o próximo ano.  

IX. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

As transferências de capital registam um decréscimo de 2,9 milhões de euros (-51,9%), 

por força essencialmente da redução das comparticipações dos fundos comunitários de 

projetos (-2,1 milhões de euros), assim como da rubrica existente em 2014 relativa à 

comparticipação da Petrogal para o projeto da Cidade Desportiva. Relativamente aos 

projetos com financiamento comunitário, e que é expectável o recebimento de verbas 

no ano de 2015, constam do seguinte mapa:  

Tabela 6 - Transferências de Capital - FEDER 2015 

Nº Operação Operação Valor 

ALENT-09-0141-FEDER-001401 OP A, B, J - Requalificação da Av. Vasco da Gama, Consolidação da 
Falésia e Ligação Vertical 

292.749,45 € 

ALENT-09-0141-FEDER-001200  OP C - Pátio das Artes  4.788,90 € 

ALENT-09-0141-FEDER-001216  OP D - Requalificação dos Espaços Pedonais  73.712,47 € 

ALENT-09-0141-FEDER-001154  OP E - Repavimentação e Requalificação Arruamentos  178.609,96 € 

ALENT-09-0141-FEDER-001138  OP I - Câmara Velha  60.468,94 € 
ALENT-09-0141-FEDER-001007  Regeneração Urbana de Sines - Plano de Comunicação  30.225,13 € 

ALENT-09-0240-FEDER-001229  Academia das Energias 154.244,33 € 

ALENT-09-0240-FEDER-001218 Fundo Eficiência Energética 77.533,52 € 

ALENT-09-0240-FEDER-001387 Programa Fomento Absorção Tecnologia 99.235,27 € 

ALENT-09-0240-FEDER-001211 Programa Empreender na Escola 92.561,92 € 

ALENT-09-0344-FEDER-000159  Escola Vasco da Gama 93.761,14 € 
ALENT-09-0550-FEDER-000645  Ligação EN 120 à Ribeira da Azenha 103.411,52 € 

ALENT-09-0344-FEDER-000647  Escola Porto Côvo 50.990,26 € 

ALENT-09-0344-FEDER-000096 Escola Básica e Jardim de Infância do Plano de Pormenor Sul de Sines 70.738,80 € 

ALENT-07-0726-FEDER-000017 Implementação do Sistema de Gestão Documental 4.111,64 € 

ALENT-07-0365-FEDER-001728 Reformulação da Iluminação Pública 24.395,70 € 

ALENT-09-0550-FEDER-001920 Construção e Requalificação de Troços da Rede Viária Municipal de 
Sines 

516.700,74 € 

ALENT-09-0141-FEDER-002145 Regeneração Urbana de Sines II - Largo Poeta Bocage e Largo São 
Sebastião 

155.649,31 € 

POVT-12-0146-FCOES-000268 Remodelação e Ampliação do Sistema de Águas de Abastecimento de 
Sines 

18.667,76 € 

 TOTAL 2.102.556,77 € 
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5. DESPESA 

I. ANÁLISE DA DESPESA 

A despesa municipal para 2015 apresenta uma redução de 19% relativamente a 2014, e 

de 39,2% relativamente a 2013. A despesa corrente em 2015 será de 20 milhões de 

euros e a despesa de capital de 7,8 milhões de euros, o que resulta numa despesa total 

de 27,8 milhões de euros. 

Tabela 7 - Evolução da despesa - 2013/2015 

Descrição 
2013 

(1)
 2014 

(2)
 2015 ∆ 13/15 ∆ 14/15 

€ € € € % € % 

1 - Despesas com Pessoal 8.471.537 8.732.180 8.315.100 -156.437 -1,8% -417.080 -4,8% 

Remunerações Certas e Permanentes 6.165.009 6.513.260 6.240.100 75.091 1,2% -273.160 -4,2% 

Abonos Variáveis e Eventuais 379.029 281.150 284.000 -95.029 -25,1% 2.850 1,0% 

Segurança Social 1.927.499 1.937.770 1.791.000 -136.499 -7,1% -146.770 -7,6% 

2 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes 9.340.925 7.651.430 8.136.250 -1.204.675 -12,9% 484.820 6,3% 

3 - Juros e outros encargos 392.722 371.990 379.400 -13.322 -3,4% 7.410 2,0% 

4 - Transferências Correntes 2.794.533 2.360.310 3.026.250 231.717 8,3% 665.940 28,2% 

5 - Subsídios 87.560 137.210 2.000 -85.560 -97,7% -135.210 -98,5% 

6 - Outras Despesas Correntes 295.725 271.100 193.000 -102.725 -34,7% -78.100 -28,8% 

Total da Despesa Corrente 21.383.001 19.524.220 20.052.000 -1.331.001 -6,2% 527.780 2,7% 

7 - Aquisição de Bens de Capital 20.770.432 10.756.260 5.599.400 -15.171.032 -73,0% -5.156.860 -47,9% 

8 - Transferências de Capital 207.110 211.600 174.000 -33.110 -16,0% -37.600 -17,8% 

9 - Ativos Financeiros 532.910 451.860 512.300 -20.610 -3,9% 60.440 13,4% 

10 - Passivos Financeiros 2.841.000 3.408.600 1.500.000 -1.341.000 -47,2% -1.908.600 -56,0% 

11 - Outras Despesas de Capital 40.100 1.000 1.000 -39.100 -97,5% 0 0,0% 

Total da Despesa Capital 24.391.552 14.829.320 7.786.700 -16.604.852 -68,1% -7.042.620 -47,5% 

Total da Despesa 45.774.553 34.353.540 27.838.700 -17.935.853 -39,2% -6.514.840 -19,0% 

(1) Orçamento Corrigido Prestação de Contas 
(2) Orçamento Corrigido a 15/10/2014 

 

Em termos comparativos, verifica-se uma acentuada tendência de consolidação 

orçamental, nomeadamente em relação a 2013, com uma redução entre estes dois 

orçamentos de mais de 17,9 milhões de euros. Acresce a este facto, a necessidade de 

incorporar no orçamento de 2015, a divida que transitará de 2014, e que resulta 

fundamentalmente do valor não recebido neste ano da Derrama, o qual se cifra em 

2,88 milhões de euros.  

Assim, se extrapolarmos este valor do orçamento de 2015, o mesmo apresentaria um 

valor a rondar os 25 milhões de euros. Mesmo assim, o orçamento de 2015 é o mais 

baixo da última década, só comparável com o orçamento de 2003 (25,6 milhões de 

euros). 
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II. DESPESAS COM PESSOAL 

As despesas com pessoal no ano de 2015 apresentam uma diminuição de 4,8% face ao 

ano de 2014, por força da previsão efetuada nesse ano. Em 2014, a proposta de 

Orçamento de Estado previa reduções remuneratórias para remunerações totais 

ilíquidas a partir de 675€. Como era firme a nossa convicção de que esta norma estava 

ferida de inconstitucionalidade, o que se veio a confirmar pelo Acórdão n.º 413/2014 do 

Tribunal Constitucional, foi prevista uma dotação para despesas com pessoal para o ano 

de 2014 onde não incidiriam quaisquer cortes salariais, aliás no estrito cumprimento do 

princípio da prudência preconizado no POCAL.  

Tabela 8 - Despesa com pessoal 2014/2015 

Descrição 
2014 

(1)
 2015 ∆ 14/15 

€ % € % € % 

1 - Despesas com Pessoal             

Remunerações Certas e Permanentes 6.513.260 74,59% 6.240.100 75,05% -273.160 -4,19% 

Abonos Variáveis e Eventuais 281.150 3,22% 284.000 3,42% 2.850 1,01% 

Segurança Social 1.937.770 22,19% 1.791.000 21,54% -146.770 -7,57% 

Total da Despesa 8.732.180 100,00% 8.315.100 100,00% -417.080 -4,78% 

 (1) Orçamento Corrigido a 15/10/2015 

A previsão da despesa com pessoal para 2015, já levou em consideração o disposto na 

Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, a qual prevê uma redução remuneratória para 

vencimentos superiores a 1.500€, com taxas entre os 2,8% e os 8% (considerando a 

reversão de 20% às taxas originais aplicável a partir de 1 de janeiro de 2015). 

III. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 

A aquisição de bens e serviços apresenta um acréscimo de 6,3% em relação a 2014. Este 

acréscimo resulta essencialmente nas rubricas dos encargos das instalações (energia 

elétrica) e na aquisição de outros serviços, por força da incorporação de divida que 

transitará de 2014. 

As descidas mais acentuadas nas despesas correntes são as registadas no consumo de 

gasóleo (-52 mil euros), nas comunicações (-60 mil euros) e nos estudos, pareceres, 

projetos e consultadoria (-69 mil euros). 

IV. JUROS E OUTROS ENCARGOS 

Esta rubrica respeita aos encargos correntes da divida, os quais ascenderão 

previsivelmente a 379.400 euros, o que significa um aumento residual relativamente ao 

ano anterior de 2%.  
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V. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

As transferências correntes, com um aumento previsto de 666 mil euros, englobam, 

entre outras, as transferências para as Freguesias, as transferências para as diversas 

entidades de cultura, desporto, ação social, turismo, etc., e ainda os valores referentes 

ao pagamento das bolsas mensais complementares dos programas de estímulo à 

reinserção no mercado de trabalho dos trabalhadores que se encontram na situação de 

desemprego (CEI e CEI+), comparticipados pelo IEFP. 

A variação verificada resulta essencialmente da reclassificação3  nesta rubrica das 

anteriormente identificadas bolsas mensais complementares (179 mil euros), do reforço 

de dotação na rubrica das transferências para instituições sem fins lucrativos e das 

transferências para a CIMAL, de modo a acomodar a divida que transitará de 2014 para 

2015.  

VI. SUBSÍDIOS 

Esta rubrica passará a ser uma rubrica meramente residual, atendendo à reclassificação 

das bolsas complementares na classificação das transferências correntes. 

VII. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 

A aquisição de bens de capital regista um decréscimo de 5,2 milhões de euros 

comparativamente a 2014 e de 15,2 milhões de euros em relação a 2013. Estes valores 

enquadram-se essencialmente na política de investimento do atual executivo, a qual 

incide essencialmente na revalorização e requalificação do concelho. 

VIII. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

Para as transferências de capital estima-se um valor de 174 mil euros, dos quais 100 mil 

euros respeitam a transferências para a CIMAL relativamente à amortização de 

empréstimos de médio e longo prazo assumidos por aquela entidade, e a 69 mil euros 

para transferências para instituições sem fins lucrativos. 

Este último valor respeita à transferência a efetuar para a Associação Cabo-Verdiana 

para comparticipação na construção de um Centro de Dinamização de 

Interculturalidade e Apoio Comunitário, e ainda o valor a transferir para a Associação de 

Bombeiros voluntários de Sines para a comparticipação na aquisição de uma 

ambulância. 

                                                      
3
 De acordo com a FICHA DE APOIO TÉCNICO Nº1/2009/RS emitida pelo SATAPOCAL 
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IX. ATIVOS FINANCEIROS 

Os ativos financeiros contabilizam as operações financeiras quer com a aquisição de 

títulos de crédito, incluindo obrigações, ações, quotas e outras formas de participação, 

quer com a concessão de empréstimos e adiantamentos ou subsídios reembolsáveis. 

Neste agrupamento económico encontram-se assim registados os seguintes valores: 

Tabela 9 - Ativos Financeiros - 2015 

 2015 

Empréstimos concedidos no âmbito do FAME 1.500 € 

Capital Social da POLIS 437.770 € 

Fundo de Apoio Municipal  72.960 € 

Total 512.230 € 

 

O aumento de 13,4% do valor desta rubrica resulta exclusivamente do montante da 

contribuição que o Município terá que efetuar para a realização do capital social do 

Fundo de Apoio Municipal. 

X. PASSIVOS FINANCEIROS 

Na rubrica dos passivos financeiros são registados os encargos com as amortizações dos 

empréstimos contraídos.  

Tabela 10 - Amortização de Empréstimos - 2015 

Empréstimo 
Capital em divida 

31/12/2014 
(P)

 

Encargos de 2015 
Capital em divida 

31/12/2015 
(P)

 Amortizações Juros 

CGD - 9015/004407/991 600.646 € 54.604 € 3.757 € 546.042 € 

CGD - 9015/006769/991 404.117 € 36.738 € 2.530 € 367.379 € 

CGD - 9015/005645/091 2.168.430 € 118.510 € 4.100 € 2.049.920 € 

CGD - 9015/005567/591 1.120.732 € 61.223 € 4.039 € 1.059.510 € 

DGT - 844501083003 4.078.922 € 882.871 € 57.885 € 3.196.051 € 

BPI - 8445010830165 249.610 € 24.352 € 4.795 € 225.258 € 

DGT - 0105E068132012.01 3.057.392 € 254.783 € 78.930 € 2.802.609 € 

CGD - 9015/003371/991 39.571 € 4.946 € 695 € 34.624 € 

CGD - 9015/003372/891 29.784 € 3.723 € 525 € 26.061 € 

CGD - 9015/003373/691 43.719 € 5.465 € 767 € 38.254 € 

CGD - 9015/003374/491 184.190 € 23.024 € 3.206 € 161.166 € 

  11.977.115 € 1.470.239 € 161.229 € 10.506.875 € 

(P) Previsão 
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XI. COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

Nos termos do artigo 42.º do RFAL, os orçamentos das autarquias locais apresentam o 

total das responsabilidades financeiras resultantes de compromissos plurianuais, cuja 

natureza impeça a contabilização direta do respetivo montante total no ano em que os 

compromissos são assumidos.  

Este artigo enquadra-se no Capitulo IV do RFAL, que como já anteriormente referido no 

ponto 3.II deste relatório, carece ainda de regulamentação. Deste modo, identifica-se 

no quadro abaixo, desagregado por classificação económica, os compromissos futuros 

já assumidos, e que se encontram registados no sistema informático a esta data. 

Tabela 11 - Compromissos plurianuais 

Classificação Económica 2016 2017 
Anos 

Seguintes 

 020201 - Encargos das Instalações 237.098 € 49.162 € 0 € 

 020202 - Limpeza e Higiene 403.739 € 60.000 € 0 € 

 020209 - Comunicações 3.629 € 0 € 0 € 

 020214 - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 14.612 € 0 € 0 € 

 020219 - Assistência Técnica 12.410 € 2.259 € 0 € 

 020220 - Outros trabalhos especializados 14.574 € 3.506 € 0 € 

 03010302 - Juros de empréstimos de M/L prazo 139.065 € 116.475 € 93.882 € 

 030303 - Juros de locação Financeira 2.000 € 1.600 € 2.200 € 

 04050104 - Associações de Municípios 15.140 € 15.140 € 84.840 € 

 040701 - Instituições sem fins lucrativos 5.228 € 5.228 € 5.228 € 

 070107 - Equipamento de informática 4.207 € 351 € 0 € 

 070203 - Amortizações de locação financeira 22.175 € 22.585 € 73.474 € 

 08050104 - Associações de Municípios 35.838 € 35.838 € 169.893 € 

 100603 - Amortizações de empréstimos de M/L prazo 1.493.935 € 1.494.282 € 7.499.161 € 

TOTAL 2.403.648 € 1.806.425 € 7.928.677 € 
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6. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 

O RFAL prevê no artigo 46.º a obrigatoriedade de identificação e descrição das 

responsabilidades contingentes. Entende-se por «Responsabilidades contingentes», as 

possíveis obrigações que resultem de factos passados e cuja existência é confirmada 

apenas pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não 

totalmente sob controlo da entidade, ou obrigações presentes que, resultando de 

acontecimentos passados, não são reconhecidas porque: 

i. Não é provável que um exfluxo de recursos, que incorpora benefícios 

económicos ou um potencial de serviço, seja exigido para liquidar as 

obrigações; ou 

ii. O montante das obrigações não pode ser mensurado com suficiente 

fiabilidade. 

Estas responsabilidades distinguem-se das provisões pelo facto de serem menos 

prováveis de ocorrer e normalmente não serem de fácil mensuração. Embora não se 

transformem com frequência em responsabilidades reais, as responsabilidades 

contingentes relevantes devem ser relatadas, com uma estimativa do seu efeito 

financeiro e uma indicação do grau de incerteza aplicável e da data de exigibilidade. 

No caso concreto do Município de Sines, não foram identificadas responsabilidades 

contingentes, porquanto todos os processos judiciais em curso estão devidamente 

provisionados, e não foram identificadas quaisquer situações enquadráveis neste ponto. 
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7. ENTIDADES PARTICIPADAS 

O Município de Sines tem participações nas seguintes entidades: 

Entidade Participada NIF 
% de 

Participação 
Valor Nominal 
da Participação 

AICEP GLOBAL PARQUES - GESTÃO DE ÁREAS 
EMPRESARIAIS E SERVIÇOS, SA 

503580929 0,6454% 130.280,00 € 

Munícipia - Empresa de Cartografia e Sistemas de 
Informação, S A 

504475606 0,1540% 4.985,01 € 

Polis Litoral Sudoeste, S.A. 509264514 7,8682% 1.568.000,00 € 

CCAM - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa 
Azul C.R.L. 

500892784 0,0044% 1.335,00 € 

Associação Centro de Incubação de Empresas de 
Base Tecnológica Vasco da Gama 

507930452 91,1528% 850.000,00 € 

Associação Pro Artes de Sines 509032524 99,5361% 138.000,00 € 

 

De acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

o orçamento municipal inclui em anexo os orçamentos das entidades participadas em 

relação às quais se verifique o controlo ou presunção de controlo pelo município, o que 

no caso do Município de Sines, se reportam unicamente à Associação Centro de 

Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama e à Associação Pro Artes de 

Sines. 

O orçamento da Associação Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica 

Vasco da Gama encontra-se nos anexos ao presente relatório, no entanto, não foi 

possível em tempo útil, anexar o orçamento da Associação Pró-Artes de Sines, devido às 

justificações exaradas no oficio que rececionámos, e que se anexa. 
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8. PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL 

O Programa de Apoio à Economia Local, criado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, 

regulamentado pela Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de Setembro, e ao qual o Município 

de Sines aderiu, através da celebração de um contrato de empréstimo em 16 de 

Novembro de 2012, tinha subjacente um Plano de Ajustamento Financeiro. 

No referido Plano, estavam definidas metas para a evolução previsional das receitas e 

das despesas, as quais se consubstanciavam numa redução progressiva da despesa, de 

modo a atingir um equilíbrio orçamental que permitisse uma efetiva capacidade 

financeira para cumprir com os compromissos assumidos. 

Assim, foi efetuada aquando da elaboração da candidatura ao referido programa, um 

quadro previsional da evolução das receitas e das despesas. Como podemos verificar no 

quadro abaixo, o desvio relativamente ao assumido na candidatura, tem vindo a 

diminuir consideravelmente, porquanto o desvio da receita em 2013 foi de 68%, 

enquanto em 2015 é de 17%, e o desvio da despesa em 2013 foi de 71%, enquanto em 

2015 é de 27%. 

Tabela 12 - PAEL 

Descrição 

2013 2014 2015 

PAEL
(1)

 
Orçamento 
Municipal 

Desvio PAEL
(1)

 
Orçamento 
Municipal 

Desvio PAEL
(1)

 
Orçamento 
Municipal 

Desvio 

Receitas correntes 17.111.550 20.848.001 22% 17.278.079 19.524.220 13% 17.354.778 23.636.900 36% 

Receitas de capital 9.814.458 24.391.542 149% 6.666.250 14.828.320 122% 6.456.834 4.201.700 -35% 

Total receita 26.926.508 45.239.553 68% 23.944.829 34.353.540 43% 23.812.112 27.838.700 17% 

Despesa corrente 15.056.044 21.383.001 42% 13.674.966 19.524.220 43% 13.381.266 20.052.000 50% 

Despesa de capital 11.664.743 24.391.552 109% 8.569.322 14.829.320 73% 8.583.269 7.786.700 -9% 

Total despesa 26.720.787 45.774.553 71% 22.244.289 34.353.540 54% 21.964.536 27.838.700 27% 

(1) Quadro III dos documentos de candidatura ao PAEL 
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NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 2015 

CAPÍTULO I  
INTRODUÇÃO 

Artigo 1.º  
OBJETO 

1. O presente normativo contém as disposições aplicáveis à execução do Orçamento do 

Município de Sines para o ano de 2015, as quais são complementares aos diplomas legais 

que no seu conjunto constituem o quadro normativo legal aplicável, nomeadamente: 

a. Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais; 

b. Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em 

Atraso - LCPA; 

c. Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais – POCAL; 

d. Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho – Normas para aplicação da LCPA. 

CAPÍTULO II  
GESTÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 

Artigo 2.º  
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta os princípios 

da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. 

Segundo estes princípios a assunção de encargos geradores de despesa deve ser 

justificada quanto à necessidade, utilidade e oportunidade. 

2. Os serviços municipais são responsáveis pela gestão do conjunto dos meios financeiros, 

afetos às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua 

otimização e rigorosa utilização, face às medidas de contenção de despesa e de gestão 

orçamental definidas pelo Executivo Municipal, bem como as diligências para o efetivo 

registo dos compromissos a assumir em obediência à Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso (LCPA). 

3. No início do exercício económico, a Unidade de Gestão Financeira (UGF) informará todos 

os serviços municipais das dotações disponíveis, assim como a identificação dos 

respetivos projetos constantes nas Grandes Opções do Plano, de modo a que estes 

providenciem a preparação de um cronograma com a previsão dos encargos mensais, o 

qual deverá ser devolvido até ao dia 15 de janeiro. 
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4. A gestão das dotações disponíveis será efetuada pelos respetivos serviços municipais, 

mediante a disponibilização quinzenal dos mapas de execução das Grandes Opções do 

Plano por parte da UGF. 

5. Os serviços municipais, aquando da elaboração das propostas de aquisição devem validar 

a existência da respetiva dotação orçamental disponível, e se for o caso, providenciar 

uma proposta de modificação orçamental. 

Artigo 3.º  
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS 

1. As alterações orçamentais são instrumentos de correção e reafectação de verbas 

alocadas aos diferentes Serviços Municipais. 

2. Os serviços municipais poderão propor alterações orçamentais, ficando as mesmas 

sujeitas a validação por parte da UGF. 

3. Nas propostas de alterações orçamentais, os serviços deverão obrigatoriamente 

identificar os projetos e ações objeto de reforço e redução, não podendo propor a 

redução de projetos que não estejam sobre a sua responsabilidade, sem o prévio 

consentimento do(s) membro(s) do executivo municipal. 

4. As dotações orçamentais são afetas, em primeira instância, aos compromissos e à dívida 

transitados do ano anterior e são alocadas, na 1ª alteração orçamental, com os 

ajustamentos, em termos de económicas e de orgânicas que se mostrar necessário, de 

acordo com os compromissos e a dívida transitada, de facto, após o fecho da execução 

orçamental de 2014.  

CAPÍTULO III  
RECEITA 

Artigo 4.º  
ATUALIZAÇÃO DE VALORES 

1. As taxas e outras receitas municipais serão atualizadas por aplicação da taxa de variação 

média anual do índice de preços no consumidor (Portugal, exceto habitação) dos últimos 

12 meses reportada ao mês de setembro, publicado pelo Instituto Nacional de 

Estatística, quando positiva. 

2. Excetua-se da regra de atualização referida no ponto anterior, o conjunto de taxas, 

preços e outras receitas municipais cuja atualização é fixada em legislação especial. 

Artigo 5.º  
DIREITO DE SUPERFÍCIE NA ZIL 1 E ZIL 3 

1. Os cânones superficiários inerentes aos direitos de superfície cujas escrituras prevejam a 

atualização ao fim de 5 anos são atualizados em 9%. 

2. Fixa-se o valor por m2 / ano para a constituição de novos direitos de superfície na ZIL 1 

em 2,15 euros. 

3. Não se constituirão novos direitos de superfície na ZIL 3 de Sines. 
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Artigo 6.º  
DIREITO DE SUPERFÍCIE NA ZIL 2 

1. Para contratos de direito de superfície a celebrar em 2015, nos termos do artigo 9º do 

regulamento em vigor, o valor do m2 / ano é de 2,30 euros. 

2. Os direitos de superfície na ZIL 2 que se atualizam anualmente, não serão, neste ano, 

atualizados. 

3. Os cânones superficiários inerentes aos direitos de superfície cujas escrituras prevejam a 

atualização ao fim de 5 anos serão atualizados em 9%. 

Artigo 7.º  
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 

A Câmara Municipal de Sines fica autorizada a alienar ou onerar bens imóveis de valor superior a 

1000 vezes a RMMG, desde que seja efetuado com recurso à hasta pública. 

Artigo 8.º  
VENDA DE TERRENOS PARA HABITAÇÕES UNIFAMILIARES 

O valor base por m2, a vigorar para 2015, para terrenos destinados à construção de moradias 

unifamiliares será definido por deliberação de Câmara, nos termos de avaliação dos terrenos a 

apresentar pelos serviços, considerando as diferentes zonas dos núcleos urbanos. 

Artigo 9.º  
VENDA DE TERRENOS CEDIDOS EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 

O valor da venda de terrenos já cedidos em Direito de Superfície, com habitação própria 

construída, será alvo de deliberação de Câmara, nos termos de avaliação a apresentar pelos 

serviços, considerando as diferentes zonas dos núcleos urbanos, tendo ainda em consideração a 

data da constituição do direito de superfície. 

Artigo 10.º  
ISENÇÕES E REDUÇÕES 

Para os efeitos do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, fica desde já a 

Câmara Municipal autorizada a conceder isenções e reduções nos termos do artigo 12.º do 

Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Sines, até ao montante máximo acumulado de 

10.000€. 

Artigo 11.º  
TAXAS REFERENTES A ESPLANADAS FECHADAS E SEMIFECHADAS 

1. Durante o ano de 2015, o valor do custo variável da taxa referente à instalação de 

esplanada fechada, constante no ponto 2.3.3 do Regulamento e Tabela de Taxas do 

Município de Sines será reduzido em 50 %. 
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2.  Durante o ano de 2015, o valor do custo variável da taxa referente à instalação de 

esplanada semifechada, constante no ponto 2.3.4 do Regulamento e Tabela de Taxas do 

Município de Sines será reduzido em 30 %. 

 

CAPÍTULO IV 
DESPESA 

Artigo 12.º  
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º e n.º 4 do artigo 16.º  ambos da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, fica autorizada pela Assembleia Municipal, a assunção de compromissos 

plurianuais que: 

a. Resultem projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano; 
b. Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € (noventa e nove mil, 

setecentos e cinquenta e nove Euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 

três anos; 

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia concedida nos 

termos do número anterior, só poderá fazer-se quando, para além das condições 

previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e cumpridos os demais requisitos legais de execução 

de despesas, sem prejuízo do previsto no art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho. 

Artigo 13.º  
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 

Para satisfação de necessidades transitórias de tesouraria fica o executivo autorizado a contrair 

empréstimos a curto prazo, até ao final do exercício económico e até ao montante de 1.000.000 

€, nos termos do artigo 50º da Lei n.º 73/2013, 3 de setembro.  

Artigo 14.º   
DÚVIDAS SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 

As dúvidas que se suscitarem na execução do Orçamento e na aplicação ou interpretação das 

presentes Normas de Execução Orçamental serão resolvidas por despacho do Presidente da 

Câmara. 

  
ORGÃO EXECUTIVO 

Em _____ de ______________ de _____ 

_________________________________ 

 

ORGÃO DELIBERATIVO 

Em _____ de ______________ de _____ 

_________________________________ 
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Municipio de Sines

Resumo do orçamento por Capitulo para 2015
Despesas Montante

8.315.10001        Despesas com o pessoal 
8.136.25002        Aquisição  de bens e serviços 

379.40003        Juros e outros encargos 
3.026.25004        Transferências correntes 

2.00005        Subsídios 
193.00006        Outras despesas correntes

 Total das Despesas Correntes 20.052.000

5.599.40007        Aquisição de bens de capital 
174.00008        Transferências de capital 
512.30009        Activos financeiros 

1.500.00010        Passivos financeiros 
1.00011        Outras despesas de capital 

12        Operações extra-orçamentais
17        Operações extra-orçamentais 

 Total das Despesas de Capital 7.786.700

Receitas Montante
01        Impostos directos 5.587.100
02        Impostos indirectos 542.100
03        Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE
04        Taxas, multas e outras penalidades 104.800
05        Rendimentos da propriedade 541.000
06        Transferências correntes 6.884.900
07        Venda de bens e serviços correntes 5.495.100
08        Outras receitas correntes 4.481.900

 Total das Receitas Correntes 23.636.900

09        Venda de bens de investimento 1.470.000
10        Transferências de capital 2.727.600
11        Activos financeiros 2.100
12        Passivos financeiros 
13        Outras receitas de capital 2.000
14        Recursos próprios comunitários
15        Reposições não abatidas nos pagamentos 100
16        Saldo da gerência anterior
17        Operações extra-orçamentais 

 Total das Receitas Capital 4.201.800

Total das Despesas: 27.838.700

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

27.838.700Total das Receitas:
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Municipio de Sines

01 Impostos directos
0102 Outros
010202 2.370.000Imposto municipal sobre imóveis
010203 332.000Imposto único de circulação
010204 570.000Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
010205 2.315.000Derrama
010299 100Impostos directos diversos

5.587.100Total do Capítulo Económico 01:

02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020601 100Mercados e feiras
02020602 201.000Loteamentos e obras
02020603 175.000Ocupação da via pública
02020605 33.000Publicidade
02020606 100Saneamento
02020699 Outros
0202069901 5.100Taxa municipal de direitos de passagem
0202069902 200Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
0202069903 120.000Taxa Municipal Proteção Civil
0202069999 7.600Outros

542.100Total do Capítulo Económico 02:

04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012301 1.300Mercados e feiras
04012302 47.000Loteamentos e obras
04012303 5.000Ocupação da via pública
04012305 100Caça, uso e porte de arma
04012306 100Saneamento
04012399 Outras
0401239901 100Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
0401239902 100Taxa pela emissão do certificado de registo
0401239999 18.000Outras
0402 Multas e outras penalidades
040201 24.000Juros de mora
040202 4.200Juros compensatórios
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Municipio de Sines

040204 4.800Coimas e penalidades por contra-ordenações
040299 100Multas e penalidades diversas

104.800Total do Capítulo Económico 04:

05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros-Sociedades financeiras
050201 1.000Bancos e outras instituições financeiras
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.
050799 12.000Outras
0510 Rendas
051001 24.000Terrenos
051099 Outros
05109901 504.000Contrato Concessão EDP

541.000Total do Capítulo Económico 05:

06 Transferências correntes
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
060102 Privadas
06010201 95.300Renda das centrais eólicas
06010202 1.560.000Renda dos Centros Electroprodutores
0603 Administração central
060301 Estado
06030101 2.515.100Fundo de Equilibrio Financeiro
06030102 247.010Fundo Social Municipal
06030103 780.890Participação fixa no IRS
06030199 Outras
0603019901 762.000Transferências no âmbito da Educação
0603019902 143.600Protocolo Centro de Saude
0603019903 20.500CPCJ - Acordo de cooperação e funcionamento
0603019904 18.000Gabinete Florestal - Fundo Florestal Permanente
0603019905 14.400Transportes Escolares - DGAL
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados
06030603 605.000INAlentejo - FEDER
060307 Serviços e fundos autónomos
06030701 77.100I.E.F.P.
06030703 31.000IFAP
0605 Administração local
060501 Continente
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Municipio de Sines

06050101 15.000Municipios

6.884.900Total do Capítulo Económico 06:

07 Venda de bens e serviços correntes
0701 Venda de bens
070102 100Livros e documentação técnica
070103 100Publicações e impressos
070105 100Bens inutilizados
070108 14.300Mercadorias
070110 Desperdícios, resíduos e refugos
07011001 100Sucata
070111 Produtos acabados e intermédios
07011102 1.400.000Outros
070199 100Outros
0702 Serviços
070201 100.000Aluguer de espaços e equipamentos
070203 4.000Vistorias e ensaios
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
07020802 Serviços recreativos
0702080201 4.000Turismo Sénior
0702080202 100Outros
07020803 Serviços culturais
0702080399 251.000Outros
07020804 82.500Serviços desportivos
070209 Serviços específicos das autarquias
07020901 560.000Saneamento
07020902 870.000Resíduos sólidos
07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias
0702090302 9.600Transportes escolares
0702090303 32.400Transportes de pessoas e mercadorias
07020904 390.000Trabalhos por conta de particulares
07020905 19.800Cemitérios
07020906 16.200Mercados e feiras
07020999 500Outros
070299 Outros
07029901 100Encargos de Cobrança de Receitas
07029902 12.000Refeitório e Bar
07029903 103.000Refeitórios Escolares
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Municipio de Sines

07029999 100Outros
0703 Rendas
070301 60.000Habitações
070302 15.000Edifícios
070399 1.550.000Outras

5.495.100Total do Capítulo Económico 07:

08 Outras receitas correntes
0801 Outras
080199 Outras
08019901 100Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.
08019902 100Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
08019903 100IVA reembolsado
08019999 Diversas
0801999903 4.400.000Mecenato
0801999999 81.600Outras

4.481.900Total do Capítulo Económico 08:

23.636.900Total das Receitas Correntes:
09 Venda de bens de investimento
0901 Terrenos
090101 1.325.500Sociedades e quase-sociedades não financeiras
090110 43.850Famílias
0902 Habitações
090210 15.400Famílias
0903 Edifícios
090301 24.200Sociedades e quase-sociedades não financeiras
090310 58.800Famílias
0904 Outros bens de investimento
090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
09040101 300Equipamento de transporte
09040102 1.850Maquinaria e equipamento
09040103 100Outros

1.470.000Total do Capítulo Económico 09:

10 Transferências de capital
1001 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
100102 1.000Privadas
1003 Administração central
100301 Estado
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Municipio de Sines

10030101 279.500Fundo de Equilibrio Financeiro
10030104 Cooperação Técnica e Financeira
1003010401 286.000EP - Estradas de Portugal S.A.
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
10030701 2.085.000INAlentejo
10030702 56.000PORA - Programa Operacional Regional do Alentejo
10030703 20.000POVT - Programa Operacional Valoriz. do Território
1005 Administração local
100501 100Continente

2.727.600Total do Capítulo Económico 10:

11 Activos financeiros
1106 Empréstimos a médio e longo prazos
110601 2.100Sociedades e quase-sociedades não financeiras

2.100Total do Capítulo Económico 11:

13 Outras receitas de capital
1301 Outras
130101 1.000Indemnizações
130199 1.000Outras

2.000Total do Capítulo Económico 13:

15 Reposições não abatidas nos pagamentos
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos
150101 100Reposições não abatidas nos pagamentos

100Total do Capítulo Económico 15:

4.201.800Total das Receitas de Capital:

27.838.700Total do Orçamento da Receita:
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Municipio de Sines

01 Assembleia Municipal
0101 Despesas com o pessoal
010201 Abonos variáveis ou eventuais
01020401 600Ajudas de custo
01021301 Outros suplementos e prémios
0102130201 28.000Outros

28.600Total do Capítulo Económico 01:

0201 Aquisição  de bens e serviços
020101 Aquisição de bens
02010801 450Material de escritório
02012101 250Outros bens
020201 Aquisição de serviços
02021301 250Deslocações e estadas
02021701 150Publicidade
02022001 50Outros trabalhos especializados
02022501 50Outros serviços

1.200Total do Capítulo Económico 02:

29.800Total das Despesas Correntes:
29.800Total do Capitulo Orgânico 01:

02 Câmara Municipal
0102 Despesas com o pessoal
010102 Remunerações certas e permanentes
01010102 127.000Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040102 3.970.000Pessoal em funções
0101040402 34.500Recrut. de pessoal para novos postos de trabalho
01010602 Pessoal contratado a termo
0101060102 35.600Pessoal em funções
0101060402 15.000Recru. de pessoal para novos postos de trabalho
01010702 450.000Pessoal em regime de tarefa ou avença
01010802 7.500Pessoal aguardando aposentação
01010902 283.000Pessoal em qualquer outra situação
01011102 38.500Representação
01011302 459.000Subsidio de refeição
01011402 755.000Subsídio de férias e de Natal
01011502 65.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Municipio de Sines

010202 Abonos variáveis ou eventuais
01020202 57.000Horas extraordinárias
01020402 10.100Ajudas de custo
01020502 33.500Abono para falhas
01020702 700Colaboração técnica e especializada
01021002 2.700Subsídio de trabalho nocturno
01021102 56.500Subsídio de turno
01021202 2.100Indemnizações por cessação de funções
01021302 Outros suplementos e prémios
0102130202 12.300Outros
01021402 80.500Outros abonos em numerário ou espécie
010302 Segurança social
01030102 350.000Encargos com a saúde
01030202 74.000Outros encargos com a saúde
01030302 27.000Subsídio familiar a criança e jovens
01030402 30.000Outras prestações familiares
01030502 Contribuições para a segurança social
0103050202 Seg.social do pessoal RCTFP
010305020102 800.000Caixa Geral de Aposentações
010305020202 370.000Segurança social - Regime Geral
0103050302 83.000Outros
01030902 Seguros
0103090102 50.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
01031002 Outras despesas de segurança social
0103100102 7.000Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção

8.286.500Total do Capítulo Económico 01:

0202 Aquisição  de bens e serviços
020102 Aquisição de bens
02010102 165.500Matérias-primas e subsidiárias
02010202 Combustíveis e lubrificantes
0201020102 22.000Gasolina
0201020202 348.000Gasóleo
0201029902 20.000Outros
02010302 13.500Munições, explosivos e artifícios
02010402 45.000Limpeza e higiene
02010502 20.000Alimentação-Refeições confeccionadas
02010602 268.000Alimentação-Géneros para confeccionar
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Municipio de Sines

02010702 53.000Vestuário e artigos pessoais
02010802 45.000Material de escritório
02010902 60.900Produtos químicos e farmacêuticos
02011002 5.000Produtos vendidos nas farmácias
02011102 18.000Material de consumo clínico
02011202 90.000Material de transporte-Peças
02011302 500Material de consumo hoteleiro
02011402 160.000Outro material-Peças
02011502 21.000Prémios, condecorações e ofertas
02011602 Mercadorias para venda
0201160102 190.000Água
0201160302 26.000Outras
02011702 12.000Ferramentas e utensílios
02011802 1.500Livros e documentação técnica
02011902 500Artigos honoríficos e de decoração
02012002 35.200Material de educação, cultura e recreio
02012102 325.000Outros bens
020202 Aquisição de serviços
02020102 1.332.000Encargos das instalações
02020202 928.000Limpeza e higiene
02020302 229.700Conservação de bens
02020402 109.000Locação de edifícios
02020602 5.000Locação de material de transporte
02020802 500Locação de outros bens
02020902 175.500Comunicações
02021002 91.000Transportes
02021202 102.000Seguros
02021302 500Deslocações e estadas
02021402 150.000Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021502 19.300Formação
02021602 1.500Seminários, exposições e similares
02021702 82.000Publicidade
02021802 77.000Vigilância e segurança
02021902 150.000Assistência técnica
02022002 1.335.000Outros trabalhos especializados
02022402 75.000Encargos de cobrança de receitas
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€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Municipio de Sines

02022502 1.326.450Outros serviços

8.135.050Total do Capítulo Económico 02:

0302 Juros e outros encargos
030102 Juros da dívida pública
03010302 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
0301030102 17.000Empréstimos de curto prazo
0301030202 175.000Empréstimos de médio e longo prazos
030202 Outros encargos correntes da dívida pública
03020102 100Despesas diversas
030302 Juros de locação financeira
03030102 100Terrenos
03030302 3.000Edifícios
03030502 100Material de transporte
03030702 100Maquinaria e equipamento
030502 Outros juros
03050202 172.000Outros
030602 Outros encargos financeiros
03060102 12.000Outros encargos financeiros

379.400Total do Capítulo Económico 03:

0402 Transferências correntes
040102 Sociedades e quase sociedades não financeiras
04010202 10.000Privadas
040302 Administração central
04030102 2.800Estado
040502 Administração local
04050102 Continente
0405010102 22.000Munícipios
0405010202 848.550Freguesias
0405010402 330.000Associações de munícipios
0405010702 31.500Assembleias distritais
040702 Instituições sem fins lucrativos
04070102 1.562.900Instituições sem fins lucrativos
040802 Famílias
04080202 218.500Outras

3.026.250Total do Capítulo Económico 04:

0502 Subsídios
050102 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
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€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Municipio de Sines

05010102 Públicas
0501010102 2.000Empresas públicas municipais e intermunicipais

2.000Total do Capítulo Económico 05:

0602 Outras despesas correntes
060202 Diversas
06020102 160.000Impostos e taxas
06020302 Outras
0602030102 2.000Outras restituições
0602030202 900IVA pago
0602030302 100Diferenças de câmbio
0602030502 30.000Outras

193.000Total do Capítulo Económico 06:

20.022.200Total das Despesas Correntes:
0702 Aquisição de bens de capital
070102 Investimentos
07010102 1.000Terrenos
07010202 Habitações
0701020302 68.400Reparação e beneficiação
07010302 Edifícios
0701030102 90.000Instalações de serviços
0701030202 67.300Instalações desportivas e recreativas
0701030302 49.000Mercados e instalações de fiscalização sanitária
0701030502 44.300Escolas
0701030702 40.500Outros
07010402 Construções diversas
0701040102 2.737.100Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040202 25.000Sistemas de drenagem de águas residuais
0701040302 78.750Estações de tratamento de águas residuais
0701040402 75.500Iluminação pública
0701040502 132.000Parques e jardins
0701040602 230.000Instalações desportivas e recreativas
0701040702 101.500Captação e distribuição de água
0701040902 9.900Sinalização e trânsito
0701041202 10.000Cemitérios
07010602 Material de transporte
0701060202 75.800Outro
07010702 200.300Equipamento de informática
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Municipio de Sines

07010802 173.000Software informático
07010902 12.100Equipamento administrativo
07011002 Equipamento básico
0701100202 946.300Outro
07011102 14.750Ferramentas e utensílios
07011502 365.900Outros investimentos
070202 Locação financeira
07020302 22.000Edificios
07020502 10.000Material de transporte
07020702 1.000Maquinaria e equipamento
070302 Bens de domínio público
07030502 18.000Bens do património histórico, artístico e cultural

5.599.400Total do Capítulo Económico 07:

0802 Transferências de capital
080502 Administração local
08050102 Continente
0805010202 5.000Freguesias
0805010402 100.200Associações de munícipios
080702 Instituições sem fins lucrativos
08070102 68.800Instituições sem fins lucrativos

174.000Total do Capítulo Económico 08:

0902 Activos financeiros
090602 Empréstimos a médio e longo prazos
09060102 1.500Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas
090702 Acções e outras participações
09070502 437.800Admin.pública-Admin.central-Estado
090802 Unidades de participação
09080602 73.000Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos

512.300Total do Capítulo Económico 09:

1002 Passivos financeiros
100602 Empréstimos a médio e longo prazos
10060302 1.500.000Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

1.500.000Total do Capítulo Económico 10:

1102 Outras despesas de capital
110202 Diversas
11020102 500Restituições
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Municipio de Sines

11029902 500Outras

1.000Total do Capítulo Económico 11:

7.786.700Total das Despesas de Capital:
27.808.900Total do Capitulo Orgânico 02:

27.838.700Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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5 

O Sines Tecnopolo prosseguirá em 2015 na senda da sua Missão, 

norteado pela estratégia definida e aprovada para o período 

2013-2015, ainda que, do ponto vista operacional, com algumas 

interrogações na medida em que o Acordo de Parceria entre Portugal 

e a União Europeia para o período 2014-2020, Portugal 2020, 

continua a aguardar, à data de hoje, a regulamentação que irá reger 

os diferentes Programas Operacionais.

No ano vindouro os desafios serão impostos pela conclusão de 

alguns projectos em curso, mas sobretudo pela concepção de novos 

projectos e pela necessidade de enquadramento financeiro para 

projectos já estruturados mas cujo desenvolvimento implica um 

investimento ainda não disponível. Alguns destes novos projectos 

serão de continuidade, materializando soluções para as necessidades 

já identificadas, outros serão desenvolvidos em resposta aos desafios 

colocados pelo contexto e enquadrados na estratégia para o país e 

para a região, mas todos serão concebidos para alavancar a estratégia 

e actividade do Sines Tecnopolo, potenciando os seus recursos, na 

mira da sustentabilidade organizacional. 

O reconhecimento do papel do Sines Tecnopolo pelos diferentes 

actores é evidenciado pela solicitação da sua presença e participação 

em vários organismos e fóruns de âmbito regional e nacional. As 

geografias das suas relações demonstram a desterritorialização da 

sua actuação, e a sua capacidade para alimentar as lógicas colectivas, 

em detrimento das individuais, alavancam crescentemente parceiras 

e projectos pautados pelos valores da cultura colaborativa. Este 

posicionamento, resultado de um persistente investimento no 

sentido da afirmação do Sines Tecnopolo enquanto catalisador do 

Ecossistema Sines, plataforma de interacção entre PME’s, Grandes 

Empresas, Instituições de Ensino Superior, e outras organizações 

do Sistema Científico-Tecnológico, e entidades da Administração 

Pública, será determinante no sucesso e na competitividade da 

organização e dos seus parceiros no futuro que se avizinha.

À semelhança do ano transacto, a intensificação da actividade, a 

consolidação da posição no seu espaço e áreas de intervenção, o 

aperfeiçoamento do modelo de gestão, o aumento da produtividade 

da organização, a identificação de novas áreas de intervenção, a 

consolidação das parcerias existentes e o estabelecimento de novas 

parcerias, uma gestão de clientes e de fornecedores eficientes, são 

parte do quadro orientador das actividades constantes no presente 

Plano.

A equipa do Sines Tecnopolo, pautada pela motivação intrínseca que 

a caracteriza, assume, perante os órgãos de gestão da Associação e 

perante os vários actores do Ecossistema Sines, um compromisso 

com o planeado para 2015, na consciência das suas inúmeras 

dificuldades e desafios, mas também do quão determinante poderá 

ser para a sustentabilidade e competitividade da organização e da 

sua envolvência.

Mónica Morais de Brito

Directora Executiva
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1.1 _ NATUREzA E ObjECTO

A Associação Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica 

Vasco da Gama, constituída a 19 de Dezembro de 2006, é uma 

Associação privada sem fins lucrativos, com sede na Zona Industrial 

Ligeira II, lote 122 – A, freguesia e concelho de Sines. 

Adoptou a denominação Sines Tecnopolo, marca registada junto 

do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, formato simples e 

directo de comunicar o seu posicionamento estratégico: um parque 

de ciência e tecnologia.

Iniciou a sua actividade a 1 de Agosto de 2007, com o número de 

pessoa coletiva 507930452 e tem como objecto social:

- A promoção do empreendedorismo de base tecnológica e a 

oferta de serviços complementares relevantes para a actividade 

económica regional, acolhendo nas suas instalações ideias, 

projectos e empresas que apresentem uma forte ligação 

com áreas de investigação e desenvolvimento tecnológico 

determinantes para a diversificação e fortalecimento do tecido 

empresarial da região;

- A promoção e incorporação de tecnologia e conhecimento 

produzido em instituições de investigação e ensino superior e a 

respectiva transferência para o sector produtivo;

-  A constituição, promoção, desenvolvimento e gestão de um 

centro de incubação de empresas de base tecnológica;

- A prestação de serviços especializados, consultoria, formação, 

marketing, aluguer e rentabilização de espaços de apoio às 

empresas.

1.2 _ ASSOCIADOS

No ano de 2015, o Sines Tecnopolo irá continuar a investir na 

captação de novos associados, que representam, para além 

da dimensão tangível, novas parcerias, novas oportunidades 

e, consequentemente, novos projectos de desenvolvimento 

organizacional em prol da sustentabilidade.

Manifestaram o seu interesse em associar-se ao Sines Tecnopolo 

as empresas Green World, Setrova, Soprofor e a Administração do 

Porto de Sines, que aguardam a decisão da Assembleia Geral. A ETLA 

manifestou o seu interesse em aumentar o número de unidades de 

participação, encontrando-se igualmente a aguardar decisão.

ENTIDADE TIPO DE 
ASSOCIADO REPRESENTANTE DATA

Município de Sines Associado 
Promotor

Presidente da 
Câmara Municipal

Associado 
Fundador

Instituto 
Politécnico de Beja 

Associado 
Promotor Vito Carioca Associado 

Fundador

Instituto 
Politécnico de 
Setúbal

Associado 
Promotor

Pedro 
Dominguinhos

Associado 
Fundador

Universidade do 
Algarve

Associado 
Promotor Sérgio Jesus Associado 

Fundador

Universidade de 
Évora

Associado 
Promotor Carlos Braumann Associado 

Fundador

Associação 
Empresarial de 
Sines 

Associado 
Ordinário

Presidente da 
Associação 2008

Leadership 
Business 
Consulting, S.A.

Associado 
Ordinário

Director da 
Leadership 2008

Escola Tecnológica 
do Litoral 
Alentejano

Associado 
Ordinário Dircetor da ETLA 2012

CENFIM Associado 
Ordinário

Director da 
Empresa 2012

GALP Energia Associado 
Ordinário

Direcção da 
Refinaria de Sines 2013

6
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1.3 _ ÓRGÃOS SOCIAIS

No ano de 2014 ir-se-ão realizar eleições dos orgãos sociais para o 

período 2014-2017, estando os presentes em funções desde 2011.

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE Pedro Dominguinhos Instituto Politécnico de 
Setúbal

VICE - PRESIDENTE Sérgio Jesus Universidade do 
Algarve

SECRETÁRIO Vito Carioca Instituto Politécnico 
de Beja

DIRECÇÃO

PRESIDENTE Nuno Mascarenhas Câmara Municipal de 
Sines

VOGAL Mónica Morais de Brito Câmara Municipal de 
Sines

VOGAL Isidro Féria Instituto Politécnico 
de Beja

VOGAL Fernando Valente Instituto Politécnico de 
Setúbal

VOGAL Hugo Barros Universidade do 
Algarve

VOGAL Cláudia Belchiorinho Universidade de Évora

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE Rui Pingo Universidade de Évora

RELATOR Luís Lobo Associação Empresarial 
de Sines

SECRETÁRIO João Paulo Saraiva Câmara Municipal de 
Sines
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Gestão 
dos serviços

Monitorizar as 
necessidades dos clientes 

e ecomotores, bem 
como a sua satisfação, 

ajustando de forma 
dinâmica a oferta

Perseguir a excelência 
na prestação de 

serviços aos clientes 
e ecomotores

Desenvolver e diversi�car 
os canais de prestação de 

serviços aos clientes e 
ecomotores

Comunicar e�cazmente 
os produtos/serviços 

e as atividades do 
Sines Tecnopolo

Assegurar a 
sustentabilidade, da 
conceptualização ao 

encerramento, de cada 
uma das atividades 

e projetos

- Prestar serviços que apoiem e proporcio-
nem condições a quem quer empreender  
e catalisem e atraiam empreendedores
- Promover a criação de empresas, 
a cultura da iniciativa e do empreendedo- 
rismo e do talento que lhe está associado 

Empreendedorismo

- Promover a criação de uma cultura 
Colaborativa
- Captar e desenvolver de forma proactiva 
potenciais oportunidades de desenvolvi-
mento dos projetos colaborativos
- Catalisar e desenvolver o processo de 
viabilização dos projetos colaborativos

Projetos Colaborativos 
– Da oportunidade 

à viabilização

- Executar e monitorizar os projetos cola- 
borativos viabilizados de acordo com o 
contratualizado
- Melhorar continuamente o projeto, 
tendo como foco os resultados e a sua 
sustentabilidade
- Gerir o conhecimento gerado no âmbito 
do projecto

Projetos Colaborativos 
– Da execução aos 

resultados

Gestão de Parcerias
- Prospetivar e estabelecer as parcerias 
necessárias e ajustadas às necessidades 
dos seus clientes e ecomotores
- Monitorizar e gerir as relações com os 
parceiros 

Empreendedores, 
PME’s e 

Economia Social

Alinhar às ações 
colaborativas e de 

partilha de conhecimento 
do Ecossistema Sines, 

nomeadamente, com a 
estratégia e a atividade 

dos seus ecomotores

Capacitar as empresas 
fornecedoras de serviços, 
nomeadamente, através 
da disponibilização de 

serviços, ações e 
ferramentas ajustadas às 

suas necessidades

Construir, dinamizar 
e gerir projetos 

colaborativos com 
objetivos partilhados, 
alinhando-os com as 

necessidades comuns e 
complementares dos 

ecomotores

Criar condições de 
atratividade para 

empresas 
e empreendedores

Ecomotores Pessoas Administração

Alinhar às ações colabo- 
rativas e de partilha de 

conhecimento do 
Ecossistema Sines, 

nomeadamente, com a 
estratégia e a atividade 

empreendedora e 
empresarial

Catalisar a sua 
competitividade através 

de serviços, ações e 
ferramentas de acordo 

com as suas 
necessidades

Dinamizar e gerir as 
infraestruturas e espaços 
especícos, ajustando-os 

às necessidades dos 
Empreendedores, PME’s 

e economia social

Criar condições de 
atratividade para 

empresas 
e empreendedores

Capacitar as empresas 
e os seus recursos de 
acordo com as suas 

necessidades 

Difundir e promover 
os valores da iniciativa 

e do empreendedorismo

Capacitar as pessoas, 
nomeadamente através 

da prestação de serviços, 
ações e ferramentas 

ajustadas às suas
 necessidades

Alinhar às ações 
colaborativas e de 

partilha de conhecimento 
do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da 

Administração

Construir, dinamizar 
e gerir projetos 

colaborativos com 
objetivos partilhados 
com a Administração

Capacitar as empresas 
fornecedoras de serviços, 
nomeadamente, através 
da disponibilização de 

serviços, ações e 
ferramentas ajustadas às 

suas necessidades

Catalisar o seu contributo 
para a melhoria da 

competitividade através 
de serviços, ações e 

ferramentas de acordo 
com as suas necessidades

clientes e ecomotores

resultados alavancas
processos

Princípios fundadores da ação

Colaboração e 
Cooperação

- Potenciar a relação com agentes 
económicos, sociais e institucionais para 
gerarem a colaboração e o 	nanciamento
- Gerir projetos colaborativos com 
diferentes tipologias e dimensões 
organizacionais 

Pessoas e 
Organização

- Alinhar a organização com a nova 
estratégia
- Fomentar uma cultura orientada para 
a melhoria contínua
- Desenvolver as capacidades internas 
alinhadas com os novos objetivos
- Implementar mecanismos de 
monitorização, que interliguem a 
avaliação com a remuneração

Sistemas

- Potenciar o uso da tecnologia como 
alavanca do desenvolvimento das 
atividades
- Melhorar continuamente as 
ferramentas internas de gestão, em 
diferentes áreas, nomeadamente na 
gestão do conhecimento

competências e recursosCriação 
de Valor

Ser reconhecido pelos 
ecomotores como 

o catalisador do 
Ecossistema Sines, 

enquanto núcleo da 
ação colaborativa e de 

partilha de conheci-
mento, dinamizador e 

acelerador da dinâmica 
empresarial e 

empreendedora

Conquistar o reconheci-
mento das pessoas, dos 

empreendedores, 
das PME´s e das entidades 
da economia social, como 
parceiro de qualidade, na 

dinamização da sua 
sustentabilidade

e competitividade

Ser reconhecido como 
referência regional e 

nacional no domínio do 
empreendedorismo

Ser reconhecido como 
referência regional e 

nacional nos domínios 
da Energia e do Mar

Gerir de forma proativa 
os pontos críticos da sua 

atividade enquanto 
núcleo do Ecossistema 

Sines

O Sines Tecnopolo é o 
catalisador do Ecossistema 
Sines, assumindo a missão 

de núcleo da ação 
colaborativa e de partilha 

de conhecimento e de 
dinamizador e acelerador 
da dinâmica empresarial

e empreendedora.
Constitui-se como um 
espaço de atratividade 

para o talento, 
a criatividade, 

os empreendedores e as 
empresas, alavancando 

oportunidades de emprego
e de negócio, num contexto

de desenvolvimento
sustentável

Missão 

Relações próximas e 
de con	ança com 

respostas e	cientes 
e e	cazes

Soluções adaptadas 
às necessidades 

especí	cas de cada 
cliente e 

ecomotores

Serviços de 
excelência (ágeis, 

de qualidade e 
�exíveis)

InovaçãoSustentabilidade

Melhoria da 
Competitividade

- Conceber e desenvolver projetos 
educativos e formativos que contribuam 
para a competitividade das pessoas e para 
o aumento da sua empregabilidade
- Prestar serviços que melhorem a 
competitividade das PME´s e catalisem 
e atraiam empreendedores
- Conceptualizar e disponibilizar serviços 
partilhados, que proporcionem ao tecido 
empresarial valor acrescentado
- Promover a partilha e transferência de 
conhecimento entre as grandes unidades 
de conhecimento empresarial, as 
Unidades do Sistema Cientí	co e 
Tecnológico, e as Pequenas e Médias 
Empresas

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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de conhecimento empresarial, as 
Unidades do Sistema Cientí	co e 
Tecnológico, e as Pequenas e Médias 
Empresas



ALAVANCAS
3.

3.1 _ COMPETêNCIAS E RECURSOS

3.1.1  _ COLAbORAÇÃO E COOPERAÇÃO

No ano de 2015, o Sines Tecnopolo pretende rentabilizar as ligações 

institucionais que tem, detectar novas oportunidades de integração 

em organizações nacionais e internacionais que constituam alavancas 

na concretização da sua missão e, caso a análise custo-benefício o 

justifique, submeter os respectivos processos de admissão. 

Do  quadro seguinte constam as ligações existentes e as que, no ano 

de 2015, serão objecto de análise.

10
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ALAVANCAS

LIGAÇÕES INSTITUCIONAIS

AIQPR – Associação das Indústrias da 
Petroquímica, Química e Refinação

A AIPQR pretende criar um pólo de competitividade e tecnologia das indústrias da refinação, petroquímica e química industrial, de âmbito 
internacional. O Sines Tecnopolo é um dos membros fundadores desta associação.

EBN – European Business & Innovation 
Centre Network

O Sines Tecnopolo foi acreditado pela comunidade europeia (EC-DG Enterprise), através da EBN com a classificação BIC – European 
Business Innovation Centre. Este selo é atribuído às diversas entidades que reconhecidamente, cooperam no sentido de incentivar a 
criação de empresas e auxiliam no crescimento das já existentes.

BICS – Associação dos Centros de 
Empresa e Inovação Portugueses

A Associação dos Centros de Empresas e Inovação Portugueses serve de plataforma de actuação para potenciar sinergias entre os 
BIC’s portugueses. O objectivo é fortalecer e consolidar o papel dos BIC’s, no panorama nacional e internacional, como ferramentas de 
desenvolvimento regional e nacional.

UTEN – University Technology Enterprise 
Network

A rede UTEN é uma rede profissional de gabinetes de Transferência de Tecnologia centralizada na exportação e comercialização da ciência 
e tecnologia desenvolvida em Portugal. Esta rede acolhe universidades, institutos politécnicos, parques tecnológicos e incubadoras.

IASP – International Association of 
Science Parks

Desde Janeiro de 2010 que o Sines Tecnopolo é membro de direito pleno da IASP.
Esta é uma organização não governamental consultiva do Conselho Económico e Social das Nações Unidas e membro fundador da World 
Alliance for Innovation (WAINOVA). É a representante principal dos parques de ciência e tecnologia a nível mundial.

LIGAÇÕES INSTITUCIONAIS PREVISTAS

TECPARQUES Associação Portuguesa de Parques Tecnológicos.

Fédération Pionnière Entidade francesa, com actuação multinacional, de promoção e apoio ao empreendedorismo feminino.

11 
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3.1.2 _ PESSOAS E ORGANIzAÇÃO

Para o ano de 2015, o Sines Tecnopolo prevê a manutenção da sua 

equipa actual, no que concerne aos seus elementos permanentes. 

Outras necessidades, nomeadamente a identificação de novas 

oportunidades decorrentes do Programa de Programação Portugal 

2020, e a consequente concepção de novos projectos a submeter 

a financiamento, poderá conduzir à contratação de futuros 

colaboradores, em regime de prestação de serviços ou através de um 

modelo condicionado aos resultados alcançados. 

DIRECÇÃO EXECUTIVA
Mónica Morais de Brito

João Paulo Saraiva
Consultor da Direcção

Andreia Rosa
Assistente de Direcção

UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS SINESTEC ACADEMIA SINESTEC INOVAÇÃO E CONHECIMENTO SINESTEC INCUBAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO

Joel Gomes
Filipe Cruz

Jorge Colaço
António Santos 

Paula Nobre
Sandra Baptista

Marta Oliveira
Daniela Sequeira Diogo Trindade Susana Coelho  

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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DATA CENTER/BASTIDOR CAVE 

SWITCH1
CAVE

ROUTER PT

SWITCH2
CAVE

POE

SWITCH
ED. ANTIGO

POE

STHV1
WINDOWS

SERVER
2012

SERVIDOR
REAL

SERVIDORES VIRTUAIS SERVIDORES VIRTUAIS

BACKUP
QNAP/NAS

SISTEMA
VÍDEO-VIGILÂNCIA

CENTRAL
TELEFÓNICA

STHV2
WINDOWS

SERVER
2012

Vlans

Vlans

Vlans

Vlans

Vlans

EDIFÍCIO ANTIGO

SWITCH 2
ED. PRINCIPAL

SWITCH 1
ED. PRINCIPAL

SWITCH 3
ED. PRINCIPAL

POE

EDIFÍCIO PRINCIPAL

FIREWALL

STFS1

WINDOWS
SERVER

2012

PARTILHA
DE 

FICHEIROS
EM REDE

STFM1

WINDOWS
SERVER

2012

OFFICE 2013

SERVIDOR
FORMAÇÃO

STFSM(W7)

WINDOWS 7

OFFICE 2013

SERVIDOR
FORMAÇÃO

W7

STDC1

WINDOWS
SERVER

2012

ACTIVE
DIRECTORY

STCAMWXP

WINDOWS XP

SERVIDOR
XP

STTS1

WINDOWS
SERVER

2012

OFFICE 2013

PHC 2013

TERMINAL
SERVER

STTS2(W7)

AMBIENTE DE
TRABALHO

REMOTO

OFFICE 2013

PHC 2013

TERMINAL
SERVER

W7

STTSQL1

SOFTWARE
SQL SERVER 2008

SISTEMA
BACKUP SQL

PHC 2013

SQL SERVER
(PHC)

SERVIDOR
REAL

3.1.3 _ SISTEMAS

No caso dos sistemas, o Sines Tecnopolo prevê o aumento da 

eficiência do sistema instalado em 2013, o seu aperfeiçoamento 

às necessidades organizacionais, o que irá pressupor alguns 

investimentos pontuais de valor residual.

ALAVANCAS
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4.

RESULTADOS ESPERADOS ALAVANCAS

CRIAÇÃO DE VALOR PROCESSOS PREVISTOS

Conquistar o reconhecimento dos empreendedores, das PME´s e das entidades da 
economia social, como parceiro de qualidade, na dinamização da sua sustentabilidade e 
competitividade.

- Café com Negócios
- Criatividade – Concurso de ideias
- Tech Sines – 4º Forúm Empresarial para a Inovação e Competitividade
- Programa Fomento de absorção de tecnologia (FAT)
- RCI – Rede de Cooperação para a Internacionalização
- Curso de aprendizagem – Técnico de Electrotécnia
- Programa de Formação Standard
- Programa de Formação à medida
- Programa Vida Activa
- Formação à Distância
- Modulares Certificadas
- Alentejo Exportar +2020
- PME Acção +2020 Formação Acção Específica para PME’s + Programa de integração de 

jovens licenciados
- Projectos Colaborativos
- Rede das Áreas Empresariais do Alentejo Litoral | Competir + 2020
- Netwinner Card
- Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização

Ser reconhecido pelos ecomotores como o catalisador do Ecossistema Sines,
enquanto núcleo da ação colaborativa e de partilha de conhecimento, dinamizador e 
acelerador da dinâmica empresarial e empreendedora.

- Programa de Transferência de Tecnologia 
- Café com Negócios
- Criatividade – Concurso de Ideias
- Tech sines – 4º Fórum Empresarial para a Inovação e Competitividade
- Programa Fomento de Absorção de Tecnologia (FAT)
- RCI – Rede de Cooperação para a Internacionalização
- CHECK IN
- Sines: Turismo Industrial Sustentável
- Rede das Incubadoras do Alentejo Litoral
- Inova e Empreender +
- Projectos Colaborativos
- Rede das Áreas Empresariais do Alentejo Litoral | Competir + 2020 
- Alentejo Litoral Tour
- Alentejo exportar +2020
- Netwinner Card

Ser reconhecido como referência regional e nacional no domínio do empreendedorismo

- Criatividade – Concurso de Ideias
- Rede das Incubadoras do Alentejo Litoral
- Rede das Escolas de Artes e ofícios do Alentejo Litoral
- Inova e empreender +
- Programa de apoio ao empreendedorismo e Formação
- Programa Semente
- Experimenta on Rail
- Netwinner Card

Ser reconhecido como referência regional e nacional nos domínios da energia e do mar  - Academia das Energias

MAPA DE PREVISÃO
DE RESULTADOS

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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MAPA DE PREVISÃO DE RESULTADOS

RESULTADOS ESPERADOS ALAVANCAS

CRIAÇÃO DE VALOR PROCESSOS PREVISTOS

Gerir de forma proactiva os pontos críticos da sua actividade enquanto
núcleo do Ecossistema Sines

- Certificações

- Diagnóstico de necessidades de projectos colaborativos

- Captação de novos Associados

- Parcerias estratégicas

- Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

- Sunset jam Sessions

- Source ST

- Tech collections  -  Galeria Tecnopolo

- Produção Regular de Informação de Gestão

- Quinta das Ideias

- Inovação

- Tecnologias de informação e comunicação

- Plano de comunicação

- Plano comercial

- Sistema de gestão de entradas e saídas de residentes

- Sistema de informação geográfica
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PROJECTO CRIATIVIDADE 2015

DESCRIÇÃO

O concurso de ideias CRIATIVIDADE 2015 é organizado pelo Sines Tecnopolo, em parceria com a Associação Acredita Portugal e tem 

por finalidade apoiar técnica e materialmente o potencial criativo e de inovação, através de ferramentas para a capacitação técnica das 

competências de gestão, jurídicas de promoção e de divulgação dos seus promotores na categoria de “Economia Verde” - Ideias inovadoras 

de desenvolvimento económico, inclusão social e/ou preservação do meio ambiente.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Promover e premiar as iniciativas empreendedoras/inovadoras

- Promover os serviços extra prestados por esta unidade

- Garantir a ocupação dos espaços de incubação em todas as modalidades

ESTRATÉGIAS

- Aumentar a rede de parceiros

- Aumentar o financiamento por patrocinadores

- Melhorar a atractividade dos prémios

- Aumentar o alcance e a eficácia da comunicação

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- PKF

- IEFP

- CRA

- PPL

- AICEP

- APS

- Associação Acredita Portugal

- Plexus

- Crédito Agricola

- Direcção Regional Economia - Alentejo

- CM Sines

- Incubadoras internacionais de acolhimento aos vencedores

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Unidade de Gestão de Recursos 

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS

- PHC

- CRM

- Website Criatividade

- Website ST

- Facebook

ORÇAMENTO 5 382,00 €

INDICADORES Número de candidaturas submetidas

META 40

5.

Ficha de Planeamento na pág. 133

ACTIVIDADES PREVISTAS
PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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PROJECTO TECH SINES  - 4º FÓRUM EMPRESARIAL PARA A INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 

DESCRIÇÃO A 4ª edição do TECH SINES, realizar-se-á no Centro de Artes de Sines, no dia 26 de Novembro de 2015, sob tema a definir.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Divulgar o Sines Tecnopolo

- Gerar negócios no Ecossistema Sines via Sines Tecnopolo

- Promover a criação e dinamização de redes com alcance nacional e internacional, que relacionem os diferentes stakeholders e catalisem 

oportunidades de cooperação sistemática e multidisciplinar

ESTRATÉGIAS

- Aumentar a rede de parceiros

- Aumentar o financiamento por patrocinadores

- Aumentar a actractividade dos conteúdos do evento

- Aumentar o alcance e a eficácia da comunicação

- Melhorar a pertinência dos participantes inscritos relativamente à temática do evento, procurando alcançar maior eficácia nos encontros e 

geração de negócio e projectos colaborativos

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- Câmara Municipal de Sines

- 6 Ecomotores a definir consoante o tema da edição 2015

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Unidade de Gestão de Recursos 

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS

- PHC

- CRM

- Website ST

- Facebook

- MeetWix

- Facebook

- website EIBT Sudoe

- Plataforma de Cooperação EIBT Sudoe

- website Tech Sines

- Jotform

ORÇAMENTO 6 000 €

INDICADORES Número de participantes

META 100

Ficha de Planeamento na pág. 153

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO
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PROJECTO CAFÉ COM NEGÓCIOS

DESCRIÇÃO

Encontro de empresários trimestral com o objetcivo de estimular a cooperação entre as empresas, facilitando a criação de uma rede de 

relações empresariais que potencie os seus negócios.

É um momento informal acompanhado de uma dinâmica estruturada, de forma a conseguir um envolvimento activo das empresas 

convidadas face ao objectivo proposto.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Realização de 4 edições durante o ano de 2015

- Aumentar o nº de entidades e empresas participantes

- Criação de uma rede de relações empresariais

- Conquistar o reconhecimento dos empreendedores e das PME’s, como parceiro de qualidade, na dinamização da sua sustentabilidade e 

competitividade

- Ser reconhecido pelos Ecomotores como o catalisador do Ecossistema Sines , enquanto núcleo da acção colaborativa e de partilha de 

conhecimento, dinamizador e acelerador da dinâmica empresarial e empreendedora

ESTRATÉGIAS

- Consolidação do conceito, de modo a torná-lo numa referência regional

- Organização e operacionalização de dinâmicas que vão ao encontro da satisfação das necessidades das empresas e entidades presentes

- Identificação de potenciais participantes

- Aplicação de questionários de avaliação de cada encontro

- Implementação de diagnósticos de necessidades

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- Unidade de Gestão de Recursos

- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS

- PHC

- CRM

- Website

- Facebook

- Outlook

ORÇAMENTO 250 € / edição

INDICADORES
- Número de participantes

- Número de edições

META
- 25 participantes

- 4 edições

5.

Ficha de Planeamento na pág. 125

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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PROJECTO ACADEMIA DAS ENERGIAS

DESCRIÇÃO

A formação, o treino, a divulgação e a promoção nas seguintes áreas de competência: - Energia Eólica; - Energia Solar; - Energia Geotérmica; 

- Produção de Energia; - Tecnologias de Energia; - Construção Sustentável; - Eco-construção; - Certificação Energética; ... entre outras áreas 

adjacentes ao domínio das Energias e suas tecnologias. Subsidiariamente, pretende-se criar um Centro de Competência em Manutenção 

de Torres e Turbinas Eólicas, em consonância com o programa WINDSKILL, da União Europeia. Para atingir este objectivo, deverá ter lugar à 

constituição de um “laboratório-oficinal” com torre, turbina e outros equipamentos para formação e treino de qualificação em instalação e 

manutenção de torres e turbinas.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Tem como objectivo fundamental a formação, treino, divulgação, promoção, experimentação e a capacitação para as actividades 

relacionadas com o domínio da energia e do mar 

ESTRATÉGIAS

- Na componente associada à energia: apostar nas seguintes áreas de competência: eficiência energética, energia eólica, energia solar, 

energia geotérmica, produção de energia, tecnologias de energia, construção sustentável, eco-construção, eco-regeneração urbana, 

certificação energética, entre outras actividades adjacentes

- Na componente associada ao mar: apoio ao desenvolvimento da actividade portuária, logística, piscatória e de recreio

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- CM Sines

- CENFIM

- SIEMENS

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO
- Direcção Executiva

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO € [a definir] [a candidatar na próxima abertura de financiamentos]

INDICADORES [em desenvolvimento]

META [em desenvolvimento]

Ficha de Planeamento na pág. 65
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PROJECTO PROGRAMA SEMENTE

DESCRIÇÃO

Programa do Projecto Incubação e Empreendedorismo que consiste na pré-incubação e aplica-se aos casos em que a ideia/projecto não

está consolidado, não existe empresa constituída ou foi constituída recentemente. Trata-se de uma fase de desenvolvimento de ideias

ou projectos, com vista à constituição de empresa ou desenvolvimento do projecto. Desenvolve-se em formato presencial, com duração de 

6 meses, em espaço co-work.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Gerar receitas que contribuam para a sustentabilidade da organização, por via da fidelização dos promotores que após o programa 

Semente integram a incubação, física ou virtual

- Melhorar a taxa de sobrevivência e crescimento dos projectos/empresas incubadas

- Disponibilizar apoios técnicos facilitadores de uma elaboração eficaz do plano de negócio, registos, propriedade industrial e intelectual e 

formalização dos projectos (registo da entidade jurídica)

- Apoiar a iniciativa empreendedora/inovadora

- Disponibilizar os serviços extra prestados pela organização

- Garantir a ocupação dos espaços de incubação em todas as modalidades

ESTRATÉGIAS

-  Procurar programas de financiamento no Programa-Quadro Comunitário 2020, que possibilitem executar este projecto, ainda que seja 

necessário redesenhá-lo, adaptando-o aos critérios de selecção do respectivo programa

- Efectuar uma análise crítica e eficaz dos projectos candidatados que identifique garantias de viabilidade técnica, financeira e pertinência 

do negócio relativamente às necessidades do mercado

- Disponibilizar regularmente informação sobre incentivos à criação do próprio emprego ou criação de postos de trabalho

- Sensibilizar os jovens para as vantagens do autoemprego

- Promover as vantagens do arranque de projectos através da pré-incubadora da unidade

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- EDP

- IAPMEI

- IEFP

- GAE

- CCRD-A

- ADL

- CM SINES

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Unidade de Gestão de Recursos 

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS

- PHC

- CRM

- Website

- Facebook 

ORÇAMENTO 2,365.36 € por empreendedor

INDICADORES Número de participantes

META 10 novos empreendedores inscritos no programa

5.

Ficha de Planeamento na pág. 148

PLANO DE ACTIVIDADES 2015



PROJECTO CHECK-IN - ALENTEJO LITORAL TERRITÓRIO TURÍSTICO

DESCRIÇÃO

Projecto concebido pelo Sines Tecnopolo, tendo por objectivo contribuir para a competitividade e a sustentabilidade do sistema turístico 

no Alentejo Litoral. 

O CHECK-IN permitirá obter uma visão integrada do Turismo no Alentejo Litoral, possibilitando aos vários actores um conhecimento mais 

profundo sobre o sector e as suas actividades, favorecedor de uma acção, individual e colectiva, mais eficiente e competitiva.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Ser reconhecido como plataforma de interacção e desenvolvimento do turismo do Alentejo Litoral

- Desenvolver o turismo da região

- Aumentar a competitividade do território turístico

ESTRATÉGIAS

- Implementação do ETIS

- Reuniões do grupo de trabalho

- Aplicação de inquéritos

- Análise de resultados dos inquéritos

- Desenvolvimento de plataforma informática alimentada com indicadores turísticos e disponível para consulta

- Reuniões com agentes turísticos e entidades ligadas ao turismo

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- Câmaras Municipais do Litoral Alentejano

- Turismo do Alentejo

- DarkSky Alqueva

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- Unidade de Gestão de Recursos

- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS

- Outlook

- PHC

- Web

- Office 365

- Facebook

ORÇAMENTO A candidatar

INDICADORES Número de entidades envolvidas

META 10

21 
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PROJECTO REDE DAS ÁREAS EMPRESARIAIS DO ALENTEJO LITORAL | COMPETIR+ 2020

DESCRIÇÃO
Através da criação desta Rede pretende-se qualificar as infra-estruturas existentes, transportando um modelo de gestão empresarial, 

promover o empreendedorismo e o acolhimento de novas empresas e desta forma reforçar a competitividade do Alentejo Litoral.

RESULTADOS ESPERADOS Criação de uma rede de áreas Empresariais suportada em modelos de gestão empresarial.

ESTRATÉGIAS

Actividades contempladas:

- Obras de melhoria das infraestruturas dessas áreas empresarias, sinaléctica, equipamentos ambientais, criação de espaços de estada e 

lazer, etc;

- Mapeamento das áreas e levantamento empresarial existente;

- Plano de marketing e comunicação integrado para a rede;

- Criação de Web site integrado e outros materiais promocionais para a rede;

- Participação em eventos de interesse para promover as áreas empresariais do ALENTEJO LITORAL de forma integrada;

- Campanha de promoção da rede;

- Promoção da criação de redes de cooperação empresarial intra e inter área empresarial para a inovação, exportação ou outras áreas de 

interesse empresarial, de acordo com o levantamento inicial efectuado;

- Apoio mais eficaz na gestão de processos de  instalação de novas empresas criando mecanismos do tipo “via verde” junto das Autarquias, 

criando uma figura de “gestor de cliente” para a mediação e gestão desses processos;

- Realização de workshops/seminários de interesse para as empresas instaladas nessas áreas.

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- Autarquias

- Soprofor

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- SinesTec Inovação e Conhecimento

- Unidade de Gestão de Recursos

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO € [a definir] [a candidatar na próxima abertura de financiamentos]

INDICADORES [em desenvolvimento]

META [em desenvolvimento]

5.

Ficha de Planeamento na pág. 76

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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Ficha de Planeamento na pág. 80

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO

PROJECTO REDE DAS INCUBADORAS DO ALENTEJO LITORAL | INCUBAR+ 2020

DESCRIÇÃO

Criação de uma Rede qualificada envolvendo as incubadoras existentes, utilizando a lógica de  gestão empresarial, promover o 

empreendedorismo e capacitar os empreendedores e o acolhimento de novas empresas, reforçando a competitividade das PMEs do 

Alentejo Litoral.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

Liderada pelo Sines Tecnopolo, criar uma rede que permita uma gestão integrada dos espaços de incubação existentes na Região, 

nomeadamente os CACE’s que estão na alçada do IEFP e os Ninhos de Empresas que estão na alçada das Autarquias, entre outros.

ESTRATÉGIAS

Actividades contempladas:

- Mapear estes espaços numa óptica de oferta regional

- Criar uma marca única

- Desenvolver um plano de marketing e comunicação integrado para a rede

- Promover essa oferta regional

- Dinamizar e optimizar a gestão desses espaços, através de uma gestão profissional de tipo empresarial

- Definir um plano de actividades, inovador que dinamize de forma conjunta esses espaços (a definir)

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- Autarquias

- Soprofor

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- SinesTec Inovação e Conhecimento
- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO € [a definir] [a candidatar na próxima abertura de financiamentos]

INDICADORES [em desenvolvimento]

META [em desenvolvimento]
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PROJECTO RCI - REDE DE COOPERAÇÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

DESCRIÇÃO

Programa desenvolvido pela Associação Empresarial de Sines e executado pelo Sines Tecnopolo, consiste na elaboração de um diagnóstico 
e avaliação das condições de cada PME aderente, para a aceleração empresarial, com vista à sua internacionalização propondo acções 
de melhoria, disponibilizando produtos e serviços que respondam às necessidades das PME; bem como executando estratégias/acções 
colectivas que permitam alinhar e alavancar as iniciativas de internacionalização das PME.
Desenvolvimento de iniciativas orientadas para o incremento da competitividade do Ecossistema Sines e das empresas e população que 
o integram. Esta acção está focalizada essencialmente na melhoria da competitividade das empresas, na simplificação administrativa, no 
fomento da transparência do conhecimento e na promoção dos factores associados à internacionalização do tecido empresarial. 

RESULTADOS ESPERADOS 
(OBJECTIVOS)

A operação está estruturada em três eixos: 
Eixo 1 - Criar e dinamizar a Rede de Cooperação Empresarial, consiste em Planear, dinamizar, estruturar, coordenar e gerir a rede de 

cooperação empresarial; Comité de Peritos Sénior; Bolsa de Tutores Especialistas;
Eixo 2 – Dinamizar a Aceleração Empresarial para a Internacionalização consiste em diagnosticar e avaliar as condições de cada PME 

participante, para a Aceleração Empresarial com vista à sua Internacionalização e propor acções de melhoria. Disponibilizar 
produtos e serviços partilhados que respondam às necessidades das PMEs. Executar estratégias/acções colectivas, que permitam 
alinhar e alavancar as iniciativas de internacionalização das PMEs. Capacitar as PMEs para a sua internacionalização;

EIXO 3 – Preparar as Estratégias e respectivos Planos de Ação que consolidem a Rede de Cooperação e o processo de Aceleração 
Empresarial para a Internacionalização.

ESTRATÉGIAS

- Promover, divulgar, sensibilizar e demonstrar, relacionado com todas as actividades da operação
- Promover e divulgar o Programa de Aceleração Empresarial para a Internacionalização, junto das PME, preferencialmente as que 

desenvolvem actividades no Alentejo Litoral e/ou estejam relacionadas (ou demonstrem interesse em estar relacionadas) com o 
Ecossistema Sines

- Dinamizar o concurso e selecção das PME participantes no programa Aceleração Empresarial para Internacionalização
- Promover, informar e apoiar as PME, no desenvolvimento e selecção das parcerias e dos instrumentos de financiamento que conduzam à 

Aceleração Empresarial com vista à Internacionalização. Dinamizar e preparar serviços partilhados e acções colectivas
- Planear e executar uma acção piloto de internacionalização, com vista ao mercado Moçambicano, através da criação de sinergias, por um 

lado, com a comunidade oriunda do Alentejo Litoral, instalada naquela país, e por outro lado, com as dinâmicas empresariais das grandes 
empresas do Ecossistema Sines

COMPETÊNCIAS 
E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO

- Associação Empresarial de Sines
- Soprofor - Soc. Promotora de Formação, lda
- Município de Sines,
- Muicípio de Santiago do Cacém
- Município de Grândola 
- Município de Alcácer do Sal, 
- Município de Odemira 
- Município de Ferreira do Alentejo
- Município de Aljustrel,
- Associações empresariais e outras entidades dos municípios envolvidos

PESSOAS 
E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS
- PHC
- Web
- Office 365

ORÇAMENTO 78 000 €

INDICADORES

1 rede de parceria protocolada, 1 plano de comunicação da rede aprovado e executado, 60 reuniões colectivas e individuais, 1 relatório 
intercalar e relatório final, 1 sessão de apresentação e debate público do relatório final, 1 apresentação pública, 500 PME contactadas, 60 
PMEs selecionadas, 1 relatório global do programa, 4 serviços partilhados instalados e 2 acções colectivas preparadas, 1 acção piloto de 
internacionalização a Moçambique.

META Executar até final de 2015

5.

Ficha de Planeamento na pág. 96

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO

PROJECTO INOVA E EMPREENDER + | ALENTEJO LITORAL 2020

DESCRIÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

Potenciar a ligação entre os serviços de investigação e desenvolvimento prestados pelas instituições de ensino superior e as necessidades 

de I&DT das empresas da região.

ESTRATÉGIAS

O projecto poderá passar, entre outras, pelas seguintes actividades:

- Levantamento dos serviços prestados pelas Instituições de Ensino Superior;

- Diagnósticos empresariais para identificação das necessidades das empresas nessas áreas;

- Realização de encontros bi-laterais entre empresas e investigadores;

- Desenvolvimento de propostas de I&DT + I e apoio na elaboração de candidaturas;

- Realização/enquadramento de um concurso de ideias;

- Criação de Redes de Cooperação para a ID&T.

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- Instituições de Ensino Superior

- Autarquias

- Soprofor

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- SinesTec Inovação e Conhecimento
- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO € [a definir] [a candidatar na próxima abertura de financiamentos]

INDICADORES [em desenvolvimento]

META [em desenvolvimento]

Ficha de Planeamento na pág. 84
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PROJECTO SINES - TURISMO INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL

DESCRIÇÃO

O projecto de Turismo Industrial em Sines decorre num contexto de cultura colaborativa, de trabalho em rede, de complementaridade 

entre sectores de actividade e entre competências, de valorização recíproca das organizações envolvidas, tendo como fim último o 

desenvolvimento sustentável do território.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Desenvolver e afirmar o Turismo Industrial no Município de Sines, compatibilizando a indústria e o turismo num produto diferenciado e 

competitivo, no âmbito de um processo de parceria entre agentes públicos e privados

- Promover o Município de Sines, enquanto destino de Turismo Industrial, concebendo uma estratégia física e virtual que permita um 

contacto prévio e o planeamento da própria visita pelo visitante, de forma autónoma

- Articular o projecto de Turismo Industrial no Município de Sines com os restantes projectos de Turismo Industrial existentes no Alentejo e 

no país

- Integrar o Município de Sines nas redes internacionais de Turismo Industrial, de forma a captar o interesse de visitantes estrangeiros, e a 

afirmar esta unidade territorial enquanto destino de Turismo Industrial

ESTRATÉGIAS

- Intensificação e amadurecimento do processo de produtização

- “Integração” de outras empresas e entidades

- Criação de um centro de acolhimento

- Definição de rotas (ex. Rota da Energia, Rota do Ambiente…)

- Submissão dos projectos a mecanismos de financiamento

- Articulação com outros produtos turísticos numa lógica de complementaridade

- Articulação com outros projectos de Turismo Industrial

- Capacitação dos agentes (PME’s, empreendedores), através da concepção e operacionalização de percursos formativos, iniciando em 

Setembro uma pós-graduação em Turismo Industrial, resultante de uma parceria entre o Sines Tecnopolo e o Instituto Politécnico de Beja

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- Câmara Municipal de Sines

- GALP - Refinaria de Sines

- Porto de Sines

- EDP

- EDP Renováveis

- Instituto Politécnico de Beja

- PME

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- Unidade de Gestão de Recursos

- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS

- Outlook

- PHC

- Web

- Office 365

- Facebook

ORÇAMENTO A candidatar

INDICADORES
- Número de visitantes

- Número de novas empresas participantes

META
- 150 visitantes

- 3 novas empresas participantes

5.

Ficha de Planeamento na pág. 162
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO

PROJECTO ALENTEJO LITORAL TOUR 

DESCRIÇÃO
Programa de conteúdos e experiências baseado nos produtos alimentares tradicionais e na qualidade e tranquilidade da paisagem e 
natureza do Alentejo Litoral.

RESULTADOS ESPERADOS 
(OBJECTIVOS)

Pretende-se estruturar produtos de touring cultural e de natureza com o propósito de manter e suster o território e população que nele 
habita.

ESTRATÉGIAS

- Identificar e caraterizar as unidades produtivas, produtores locais e unidades de alojamento

- Criar conteúdos áudio e vídeo e respectiva divulgação online

- Criar experiências de visitação com o envolvimento de unidades produtivas, produtores locais e unidades de alojamento

- Promover o trabalho em rede na criação de experiências de visitação

- Promover e divulgar o Programa de Experiências em Portugal, Espanha e outros países Europeus

- Comunicar, promover e difundir o projecto

COMPETÊNCIAS 
E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO

- Autarquias
- Soprofor 
- Operadores turísticos

PESSOAS 
E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- SinesTec Inovação e Conhecimento
- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS
- PHC
- Web
- Office 365

ORÇAMENTO € [a definir] [a candidatar na próxima abertura de financiamentos]

INDICADORES [em desenvolvimento]

META [em desenvolvimento]

Ficha de Planeamento na pág. 73
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5.

PROJECTO ALENTEJO LITORAL EXPORTAR + 2020 

DESCRIÇÃO
Projecto integrado de densificação e capacitação da rede institucional de apoio às empresas e de promoção da exportação no Alentejo 

Litoral.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Este projecto tem como objectivo central aumentar o número de empresas exportadoras e o volume de negócio internacional do Alentejo 

Litoral.

ESTRATÉGIAS

- Realizar actividades de sensibilização e de informação do projecto, territorialmente desconcentradas, para identificação de empresas com 

potencial exportador

- Identificar sectores económicos com maior potencial de internacionalização (smart specialization)

- Dinamizar acções de colaboração sectoriais para a internacionalização

- Identificar e caracterizar mercados internacionais de destino para os sectores económicos prioritários

- Elaborar e implementar Planos de Acção Sectoriais para a Internacionalização

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- Autarquias

- Soprofor

- Associações Empresariais

- Associações de Municípios

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO € [a definir] [a candidatar na próxima abertura de financiamentos]

INDICADORES [em desenvolvimento]

META [em desenvolvimento]

Ficha de Planeamento na pág. 70
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO

PROJECTO PME ACÇÃO + 2020 FORMAÇÃO ACÇÃO ESPECIFICA PARA PME’S + PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS LICENCIADOS

DESCRIÇÃO
Face às alterações previstas no novo QCA para a tipologia de formação acção dirigida para PME’s, e se a regulamentação específica o 
permitir, propomos desenvolver os projectos de formação acção de forma integrada  com um programa de integração de jovens licenciados 
nas PME’s.

RESULTADOS ESPERADOS 
(OBJECTIVOS)

Desenvolver os projectos de formação acção por áreas de intervenção, originando entre outros:
 - PME ACÇÃO + Qualidade 2020;
 - PME ACÇÃO + Ambiente 2020;
 - PME ACÇÃO + Redução de Custos 2020;
 - PME ACÇÃO + Eficiência Energética 2020;
 - PME ACÇÃO + Estratégia e Marketing 2020;
 - PME ACÇÃO + Marketing Digital 2020;
 - PME ACÇÃO + Internacionalização 2020;
 - PME ACÇÃO + Responsabilidade Social 2020.

ESTRATÉGIAS

Em síntese as actividades centrais serão:

- Curso de Especialização para Jovens Licenciados na área de intervenção do projecto, instruindo-os das metodologias a trabalhar no 

projecto de formação acção nas PME’s;

- Integração dos Jovens Licenciados nas empresas seleccionadas para os projecto PME ACÇÃO + 2020 nessa área de intervenção;

- Desenvolvimento do projecto PME ACÇÃO + 2020;

- Elaboração de um Diagnóstico e Plano de Acção para a área de intervenção, identificando os indicadores económicos a atingir no final do 

projecto (aumento de vendas, redução de custos, aumento do emprego, aumento da produtividade, etc);

- Apoio na Implementação de Medidas;

- Formação de Empresários;

- Formação de Trabalhadores;

- Avaliação dos Resultados Obtidos (avaliação dos indicadores).

COMPETÊNCIAS 
E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO

- Autarquias
- Soprofor (este parceiro já testou estas metodologias noutro municípios com sucesso) 

PESSOAS 
E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS
- PHC
- Web
- Office 365

ORÇAMENTO € [a definir] [a candidatar na próxima abertura de financiamentos]

INDICADORES [em desenvolvimento]

META [em desenvolvimento]

Ficha de Planeamento na pág. 88
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5.

PROJECTO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO E FORMAÇÃO

DESCRIÇÃO
[PEDAL] - conjunto de iniciativas orientadas para uma abordagem diferenciadora e sustentada em dois conceitos: empreendedorismo e 

dinâmica colaborativa, que se desenvolverão em paralelo e em estreita articulação. 

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- A prestação de serviços que apoiem e proporcionem condições a quem quer empreender e atraiam novos empreendedores

- A promoção da criação de empresas e de outras iniciativas empreendedoras

- A promoção da criação de uma cultura colaborativa entre empresas e destas com as entidades do sistema de I&D e outras organizações

- A captação e desenvolvimento pró-activo de potenciais oportunidades para a construção de projectos, catalisando e desenvolvendo a sua 

viabilização

- A execução, monitorização e avaliação de projectos colaborativos

ESTRATÉGIAS

Em paralelo, pretende-se promover o desenvolvimento de um programa de formação/ acção dirigido para as PME’s e redes de empresas. 

Este programa é constituído por uma equipa de formadores e consultores para o desenvolvimento de “pacotes” de formação e consultoria 

para PME’s e microempresas existentes. 

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- ADRAL

- ADL

- AE’s

- Estab. Ensino Superior

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva
- SinesTec Incubação e Empreendedorismo
- Sinestec Academia

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO € [a definir] [a candidatar na próxima abertura de financiamentos]

INDICADORES [em desenvolvimento]

META [em desenvolvimento]

Ficha de Planeamento na pág. 92
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO

PROJECTO FORMAÇÃO STANDARD

DESCRIÇÃO
O Projecto Formação Standard 2015 foi concebido de acordo com o diagnóstico de necessidades formativas das empresas e da população 
do Alentejo Litoral. Este Projecto engloba algumas das áreas de formação acreditada pela Direcção Geral do Emprego e das Relações do 
Trabalho (DGERT).

RESULTADOS ESPERADOS 
(OBJECTIVOS)

- Conceber as intervenções formativas propostas no Plano de Formação para 2015
- Desenvolver cursos em parceira com o For-Mar
- Implementar o curso de Suporte Básico de Vida (INEM)

ESTRATÉGIAS

- Desenvolver 21 acções de formação, correspondentes a 412 horas
- Certificar no mínimo 153 formandos
- Obter avaliação positiva na qualidade da formação
- Acompanhar as acções de formação (coordenação pedagógica e apoio logístico)
- Concretizar a pós-acção de formação (elaborar o relatório de execução, elaborar o relatório síntese, encerrar o dossier técnico-pedagógico, 

emitir os certificados)
- Desenvolver diversas acções de divulgação e esclarecimento
- Planear, desenvolver e acompanhar as acções de formação
- Divulgar o novo curso de formação

COMPETÊNCIAS 
E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO

- For-Mar                                  
- Codhitrab                                     

PESSOAS 
E ORGANIZAÇÃO

- SinesTec Academia

SISTEMAS

- Netforce
- Moodle
- SIGO
- PHC
- Website
- Facebook

ORÇAMENTO 13 926.00€

INDICADORES
- Nº de Acções  de Formação
- Novo curso

META
- 21
- 1

Ficha de Planeamento na pág. 105



PROJECTO FOMAÇÃO À MEDIDA

DESCRIÇÃO

A Formação à Medida é uma intervenção formativa direccionada para as empresas, são soluções formativas que correspondem às 

necessidades das pessoas e das organizações oferecendo respostas distintas, pensadas caso a caso, em função dos perfis de partida, que 

permitem uma aprendizagem mais eficaz em sintonia com as características e exigências do posto de trabalho.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Capacitar as empresas de acordo com as suas necessidades

- Alargar o leque de clientes empresariais

ESTRATÉGIAS

- Identificar as necessidades formativas através do diagnóstico de necessidades

- Elaborar um plano de formação específico para cada empresa

- Executar as acções de formação de acordo com o plano formação definido

- Obter avaliação positiva na qualidade da formação

- Aumentar o número de propostas adjudicadas em 10%

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
Codhitrab

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO
- SinesTec Academia

SISTEMAS

- Netforce
- Moodle
- SIGO
- PHC
- Website
- Facebook

ORÇAMENTO 11 960.00€

INDICADORES
- N.º Acções de Formação

- N.º de Propostas de Formação Adjudicadas

META
- 30

- 10%

Ficha de Planeamento na pág. 113
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO
33 

PROJECTO CURSO DE APRENDIZAGEM – TÉCNICO DE ELECTROTECNIA

DESCRIÇÃO

Os cursos de Aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância dirigidos a jovens privilegiando a sua inserção no 

mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento dos estudos. Assumem-se como uma modalidade de cumprimento da escolaridade 

obrigatória. Destinam-se a jovens com idade inferior a 25 anos e com habilitações iguais ao 3º ciclo do ensino básico ou superior, sem 

conclusão do ensino secundário.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)
- Acompanhar o desenvolvimento do curso

ESTRATÉGIAS

- Fazer o acompanhamento e a gestão administrativa do projecto (coordenação pedagógica, apoio logístico,controlo de assiduidade no 

Sgfor e  elaboração de mapa mensais de pagamento)

- Concretizar a pós-acção de formação do 1.º ano (elaborar o relatório de execução , encerrar o dossier técnico-pedagógico, fazer da gestão 

do sgfor)

- Obter avaliação positiva na qualidade da formação

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
- IEFP

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO
- SinesTec Academia

SISTEMAS

- SGFOR                      

- PHC                                     

- Moodle                                        

- SIGO

ORÇAMENTO  140 540,25 €

INDICADORES Volume de formação

META 8 600

Ficha de Planeamento na pág. 117
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5.

PROJECTO VIDA ACTIVA

DESCRIÇÃO

O projecto Vida Activa é uma medida que pretende consolidar, integrar e aperfeiçoar um conjunto de intervenções orientadas para 

a activação dos desempregados, favorecendo a aprendizagem ao longo da vida, o reforço da empregabilidade e a procura activa de 

emprego.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)
- Desenvolver novos cursos no âmbito da medida Vida Activa – Parceria com o IEFP

ESTRATÉGIAS

- Acompanhar as sessões de divulgação

- Desenvolver as acções de formação (coordenação pedagógica, apoio logístico, gestão do SGFOR, controlo de assiduidade no Sgfor e 

elaboração de mapa mensais de pagamento)

- Concretizar a pós-acção de formação (elaborar o relatório de execução, elaborar o relatório síntese, encerrar o dossier técnico-pedagógico, 

emitir os certificados)

- Obter avaliação positiva na qualidade da formação

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
- IEFP

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO
- SinesTec Academia

SISTEMAS

- SGFOR 

- PHC 

- Moodle

- SIGO

ORÇAMENTO 112 987,14 €

INDICADORES Nº de Acções

META 3

Ficha de Planeamento na pág. 121
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO

PROJECTO FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

DESCRIÇÃO

A formação à distância consiste numa formação com reduzida ou nula intervenção presencial dos participantes, encontrando-se formador 

e formandos em lugares geograficamente distantes, utilizando como suporte de comunicação as novas tecnologias de informação e 

comunicação, com vista não só à aquisição de conhecimentos, como também à própria avaliação do formando.

O projecto formação à distância 2015 foi concebido pela unidade de formação e de comunicação como forma de diferenciação 

relativamente à concorrência, oferecendo formação certificada nas áreas de Línguas e Literaturas Estrangeiras, Formação de Formadores e 

Professores e Ciências Empresariais. 

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Facilitar o acesso à formação a um maior número de profissionais

- Apostar na diversificação da oferta formativa

- Melhorar continuamente os serviços prestados

- Credibilizar a formação em formato B-Learning e E-Learning

ESTRATÉGIAS

- Credibilizar a formação em formato B-Learning e E-Learning

- Implementar os cursos de Línguas em Formato B-Learning

- Implementar os cursos de Recursos Humanos, Marketing e Contabilidade em Formato B-Learning

- Desenvolver 9 acções de formação, correspondentes a 412 horas

- Certificar no mínimo 80 formandos

- Melhorar a gestão da plataforma Moodle

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
- 

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO
- SinesTec Academia

SISTEMAS

- Netforce

- Moodle

- SIGO

- PHC

- Website

- Facebook

ORÇAMENTO 15 120.00€

INDICADORES Nº de Acções de Formação

META 9

Ficha de Planeamento na pág. 109
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PROJECTO MODULARES CERTIFICADAS

DESCRIÇÃO

O projecto é destinado à população empregada de diferentes entidades, sectores de atcividade, localidades e contextos sociais da região 

do Alentejo Litoral, visando fundamentalmente a aquisição e renovação de conhecimentos.

A Formação Modular Certificada tem como base as unidades de formação de curta duração (UFCD), de 25 ou 50 horas, constantes no CNQ 

e destina-se a aperfeiçoar os conhecimentos e competências dos candidatos, com vista ao completamento e à construção progressiva de 

uma qualificação profissional.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)
- Elaborar nova candidatura ao projecto modulares certificadas, no âmbito do POPH (Programa Operacional para o Potencial Humano)

ESTRATÉGIAS

- Preparar a candidatura

- Candidatar formação nas seguintes àreas: Turismo e Lazer, Ciências Informáticas; Comércio; Enquadramento na organização/empresa, 

Hotelaria e Restauração, Segurança e Higiene do Trabalho; Secetariado e Trabalho Administrativo)

- Volume de formação: 85 000 Horas de formação

- Submeter a candidatura em siifse

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
- POPH

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO
- SinesTec Academia

SISTEMAS

- SIIFSE 

- SIGO 

- PHC 

- WEBSITE

- Facebook

ORÇAMENTO 269 817, 81 €

INDICADORES Volume de Formação

META 85 000 Horas

5.

Ficha de Planeamento na pág. 166

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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Ficha de Planeamento na pág. 61

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO

PROJECTO REDE DAS ESCOLAS DE ARTES E OFÍCIOS DO ALENTEJO LITORAL | +ARTES E OFÍCIOS 2020

DESCRIÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

Criar uma rede de Escola de Artes e Ofícios na Região, liderada pelo Sines Tecnopolo, com o objectivo de recuperar as artes e ofícios locais, 

promovendo desta forma o empreendedorismo / empregabilidade e a promoção e comercialização desses mesmos produtos, num novo 

conceito de “Escola Comercial”, ie, numa lógica de ensinar-produzir- comercializar.

ESTRATÉGIAS

- Identificar espaços sub-aproveitados ou mesmo inactivos para a instalação de um polo da escola em cada concelho

A candidatura poderia contemplar entre outras actividades:

- Obras de recuperação/adaptação desses espaços;

- Plano de Formação específico;

- Plano de Marketing e Comunicação;

- Plano de Promoção e comercialização dos produtos;

- O plano de formação / oferta formativa deve ser articulada / concertada  com as escolas e entidades formadoras que operam nesta área na 

região.

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- Autarquias

- Soprofor

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- SinesTec Inovação e Conhecimento

- SinesTec Academia

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO € [a definir] [a candidatar na próxima abertura de financiamentos]

INDICADORES [em desenvolvimento]

META [em desenvolvimento]
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PROJECTO NETWINNER CARD

DESCRIÇÃO

Cartão Internacional de acesso aos serviços de apoio ao empreendedorismo que permite aos promotores beneficiarem de uma lista de 

descontos em produtos e serviços protocolados entre o Sines Tecnopolo e diversas entidades, nomeadamente outras organizações de 

apoio ao empreendedorismo. É também um “cartão de membro”  que permite o acesso directo a alguns dos eventos promovidos pela rede 

internacional de prestadores - Quota anual inicial: 30€  por Promotor, quota anual 15€.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Construir uma rede internacional de serviços de apoio ao desenvolvimento de negócios,  profissional e sustentável, que responda às 

necessidades dos empreendedores, promovendo, melhorando e expandindo os seus negócios e simultaneamente melhorando aspectos 

relacionados com a sua qualidade de vida

- Criar um cartão reconhecido internacionalmente na área do empreendedorismo que consequentemente transfira esse reconhecimento e 

notoriedade para o empreendedor e para o seu negócio

- Alcançar uma larga base de membros, procurando fidelizar e manter os membros que atinjam a maturidade, através da sua  transição para 

a rede de prestadores/tutores

- Facilitar o processo de transformação de empreendedores em fase júnior para empreendedores com maturidade empresarial

- Divulgar o Sines Tecnopolo

- Gerar negócios no Ecossistema Sines via Sines Tecnopolo

- Promover a criação e dinamização de redes com alcance nacional e internacional, que relacionem os diferentes stakeholders e catalisem 

oportunidades de cooperação sistemática e multidisciplinar

- Dinamizar actividades que gerem receitas para a organização e consequentemente contribuam para a sua sustentabilidade

ESTRATÉGIAS

- Criar um directório da Rede

- Desenvolver uma publicação impressa e web

- Procurar parceiros para integrarem a rede de parceiros

- Procurar programas de financiamento no Programa-Quadro Comunitário 2020, que possibilitem executar este projecto, ainda que seja 

necessário redesenhá-lo, adaptando-o aos critérios de selecção do respectivo programa

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- BIN

- Todos os parques e incubadoras nacionais

- Rede EBN

- Organizações públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos que possam integrar a rede e oferecer benefícios aos associados aderentes

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Unidade de Gestão de Recursos

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS

- Facebook

- Website ST

- CRM

- Website Rede Sucesso

ORÇAMENTO 6 920,00 €

INDICADORES Número de aderentes da fase 1 (Implementação local)

META 50

5.

PLANO DE ACTIVIDADES 2015

Ficha de Planeamento na pág. 159
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PROJECTO REFORÇO DA CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

[PEDAL] -

Desenvolvimento de iniciativas orientadas para o incremento da competitividade do Ecossistema Sines e das empresas e população que 

o integram. Esta acção está focalizada essencialmente na melhoria da competitividade das empresas, na simplificação administrativa, no 

fomento da transparência do conhecimento e na promoção dos factores associados à internacionalização do tecido empresarial.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Disponibilizar serviços multidisciplinares e integrados (individuais ou partilhados), que melhorem a competitividade do tecido económico 

e atraiam novas actividades

- Promover da partilha e transferência de conhecimento entre as grandes unidades de conhecimento empresarial, as unidades do sistema 

científico e tecnológico e as pequenas e médias empresas

ESTRATÉGIAS

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO € [a definir] [a candidatar na próxima abertura de financiamentos]

INDICADORES [em desenvolvimento]

META [em desenvolvimento]

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO

Ficha de Planeamento na pág. 101



PROJECTO
EXPERIMENTA ON RAIL
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ATIVA PARA A INOVAÇÃO PSICOSSOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO JOVEM

DESCRIÇÃO

O projecto Experimenta on Rail surge da necessidade alargar os horizontes e proporcionar experiências diversificadas a jovens vítimas de
exclusão social pelos mais variados aspectos. Consideramos que, no geral, o público-alvo não possui experiência de vida que lhe permitam 
potenciar as suas capacidades caindo em  caminhos óbvios que essa falta de oportunidades proporciona, como abandono escolar e 
delinquência. Conhecer novas culturas, passar por diversas experiências em contexto real de trabalho, trabalhar capacidades físicas e 
psicológicas individualmente e em grupo, aprender a lidar com a frustração, ultrapassar barreiras e conquistar desafios são aspectos 
fundamentais para transformarmos jovens desmotivados e sem objectivos de vida planeados, em jovens criativos, com auto-estima, 
agentes de mudança e com um projecto de vida a curto médio prazo.

RESULTADOS ESPERADOS 
(OBJECTIVOS)

- Dinamizar actividades de inovação e empreendedorismo social
- Promover e activar potencialidades inatas ou adquiridas, individuais e colectivas
- Capacitar os jovens de recursos psicossociais que reforcem a sua autonomia e iniciativa empreendedora
- Estimular o raciocínio crítico e a capacidade de reflexão sobre o mundo
- Promover a cidadania activa, a tolerância e a igualdade de género
- Estimular a iniciativa solidária
- Estimular o interesse por actividades e acções que desenvolvam as competências profissionais e/ou de empregabilidade

ESTRATÉGIAS
- Procurar programas de financiamento no Programa-Quadro Comunitário 2020, que possibilitem executar este projecto, ainda que seja 

necessário redesenhá-lo, adaptando-o aos critérios de selecção do respectivo programa

COMPETÊNCIAS 
E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO

- Câmara Municipal de Sines 
- Câmara Municipal de Odemira
- CPCJ de Sines / CPCJ de Santiago do Cacém e CPCJ de Odemira 
- Segurança Social – REDE SOCIAL Sines 
- IEFP 
- Associação Caboverdeana de Sines e Santiago do Cacém 
- Projeto Apriori – Programa Escolhas
- Associação Intervir 
- Galp Energia
- Escola Tecnológica do Litoral Alentejano 
- Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção Serviços da Região Alentejo (DGEstE – DSRA)
- CP
- Consejería de Educación y Cultura Junta de Extremadura – Mérida, Espanha
- Fédération pionnières
- Paris Pionnières
- EBN – European Business Network
- BICs de Portugal, Espanha, França e Italia

PESSOAS 
E ORGANIZAÇÃO

- Unidade de Gestão de Recursos
- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS
- Facebook
- Website ST
- CRM

ORÇAMENTO 84 000 €

INDICADORES Nº de participantes concluam o dossier/projecto Vida

META 30

Ficha de Planeamento na pág. 138
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5.

PLANO DE ACTIVIDADES 2015



PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

DESCRIÇÃO

Habitualmente entendida como o processo de transferência de propriedade intelectual (patentes, know-how, etc) desde o laboratório até 

ao mercado, actualmente no Sines Tecnopolo invertemos o paradigma e pesquisamos necessidades nas PME para que sejam ‘resolvidas’ por 

entidades do SCTN.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)
- Disponibilizar recursos para melhorar processos e produtos das PMEs do ecossistema

ESTRATÉGIAS

- Aplicar modelo de negócio sustentável

- Monitorizar modelo de negócio definido

- Acompanhar e gerir projectos em curso

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- Entidades do SCTN;

- PMEs do ecossitema Sines

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- Unidade de Gestão de Recursos

- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO -

INDICADORES -

META -

41 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO
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5.

PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
CERTIFICAÇÕES

DESCRIÇÃO
Identificação de processos de certificação, geradores de novas oportunidades de negócio, nas várias áreas de actuação do Sines Tecnopolo que 

permitam simultaneamente diversificar os canais de prestação de serviços aos clientes e ecomotores e prestar serviços de excelência

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Certificações

- Homologações

- Reconhecimentos

ESTRATÉGIAS

- Análise da oferta

- Análise de boas práticas

- Análise da produção legislativa

- Elaboração e submissão dos processos de candidatura

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- Unidade de Gestão de Recursos

- SinesTec Academia

- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS

- Facebook

- Website ST

- CRM

- PHC

ORÇAMENTO -

INDICADORES Taxa de execução do projecto

META 100%

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES DE PROJECTOS COLABORATIVOS

DESCRIÇÃO Identificação de necessidades junto dos clientes e ecomotores, potenciadoras do desenvolvimento de novos projectos.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)
- Aumento de número de projectos colaborativos executados

ESTRATÉGIAS

- Identificação de necessidades

- Elaboração do projecto

- Criação de parcerias

- Identificação de oportunidades de financiamento e submissão

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- Unidade de Gestão de Recursos

- SinesTec Academia

- SinesTec Inovação e Conhecimento

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo 

SISTEMAS

- Facebook

- Website ST

- CRM

- PHC

ORÇAMENTO -

INDICADORES Nº de projectos colaborativos identificados

META 10

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO
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5.

PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

DESCRIÇÃO Instalação e parametrização do SIG

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Melhorar a eficácia das análises internas (contactos, projectos, efeitos)

- Melhorar os resultados dos estudos realizados

- Preparação e instalação SIG

- Formação interna para uso de ferramenta em conjunto com software de gestão PHC

ESTRATÉGIAS
- Integrar plenamente o SIG no dia-a-dia do Sines Tecnopolo

- Envolver e incentivar a equipa a colaborar na eficácia do SIG, através da permanente actualização do mesmo

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
Elsa Mendes

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- SinesTec Inovação e Conhecimento

- Unidade de Gestão de Recursos

SISTEMAS

- QuantumGIS

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO -

INDICADORES -

META -

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO

PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS
QUINTA DAS IDEIAS 

DESCRIÇÃO
Encontro informal trimestral entre todos os incubados para a troca de ideias sobre os projectos e serviços de todos os participantes, incluindo os 

serviços do Sines Tecnopolo, realizada sempre numa quinta-feira.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Estimular a inter-relação entre a população Sines Tecnopolo (equipa, colaboradores, incubados, associados e empresas ocupantes)

- Melhorar a qualidade dos serviços, recursos e procedimentos internos da unidade

- Promover os serviços extra prestados por esta unidade

- Divulgar interna e externamente (com regularidade) os bons resultados alcançados pela unidade

- Divulgar com regularidade, interna e externamente os bons resultados alcançados pelas empresas/projectos incubados

ESTRATÉGIAS

- Imprimir neste encontro periódico um caracter muito informal de conversa “à mesa”, para o qual todos os intervenientes colaborem, 

inclusivamente na definição e confecção da ementa

- Realizar o encontro na sala de convivio do Sines Tecnopolo ou no espaço exterior

- Evitar que este encontro seja encarado como uma reunião “de condomínio”

- Criar um grupo privado no facebook

- Lançar um tema prévio sobre o qual se focarão as conversas de cada encontro

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
- Empresas e entidades instaladas no Sines Tecnopolo

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Unidade de Gestão de Recursos 

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS

- Facebook

- Website ST

- CRM

- PHC

ORÇAMENTO 300 € / edição

INDICADORES Nº de participantes, nº de registos no grupo do facebook, nº de notícias provenientes dos incubados.

META

- Participação de pelo menos 50% dos representantes da população da incubadora nas modalidades tradicionais (fisicas) no total dos encontros 

de 2014;

- Participação de pelo menos 20% dos representantes da população da incubadora nas modalidades virtuais no total dos encontros de 2014;

- Registo de pelo menos 50% das empresas no grupo do facebook;

- Publicação de pelo menos 12 notícias provenientes das empresas/entidades instaladas no Sines Tecnopolo.
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5.

PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
CAPTAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS

DESCRIÇÃO
A estratégia do Sines Tecnopolo para o período 2013-2015 impõe a captação de novos associados, que contribuirão para a sustentabilidade 

financeira e para alavancar novos projectos.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Aumentar a representatividade das diferentes tipologias de entidades constituintes do ecossistema Sines

- Aumentar o capital financeiro e de conhecimento da Associação

- Robustecer a plataforma de interacção onde assenta a missão do Sines Tecnopolo

ESTRATÉGIAS - Convite

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
 

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO
- Direcção Executiva

SISTEMAS

- Facebook

- Website ST

- CRM

- PHC

ORÇAMENTO -

INDICADORES Nº de novos associados

META 5

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
PARCERIAS ESTRATÉGICAS

DESCRIÇÃO Relacionamento com outra(s) entidade(s), gerindo conceitos tais como inteligência colectiva.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Avaliar novas parcerias

- Formalizar novas parcerias

- Dinamizar parcerias (EBN, Brasil, IASP, Moçambique, outras redes)

ESTRATÉGIAS - Manter contactos avançados com Brasil, Moçambique (via RCI) e outros países (pertinentes para a estratégia do Sines Tecnopolo)

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- ENB (EU)

- IASP (Global)

- Anprotec (BR)

- Instituto EBT (BH, BR)

- Governo Estado Minas Gerais (BR) – Sec. de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

- CCDR-A (PT)

- IAPMEI (PT)

- Entidades do SCTN (PT)

- PMEs 

- Empreendedores

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO -

INDICADORES Nº de parcerias estabelecidas

META Aumentar n.º de parcerias

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO
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5.

- 

PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

DESCRIÇÃO

A norma ISO 9001 constitui uma referência internacional para a Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade.

A Certificação de acordo com a ISO 9001 reconhece o esforço da organização em assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou serviços, a 

satisfação dos seus clientes e a melhoria contínua.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Melhorar a qualidade dos serviços prestados;

- Melhorar eficiência interna de processos.

ESTRATÉGIAS
- Avaliar norma ISO9001:2008

- Formar e acompanhar aplicação do novo manual da qualidade

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
- Lloyds Regsiter (Eng. António Ângelo)

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Direcção Executiva

- Unidade de Gestão de Recursos

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

- SinesTec Inovação e Conhecimento

- SinesTec Academia

SISTEMAS

- SO 

- MS Office

- PHC

- Quantum GIS

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO -

INDICADORES Satisfação dos colaboradores, satisfação dos clientes e fornecedores

META Satisfação total dos clientes e fornecedores

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
SUNSET JAM SESSIONS

DESCRIÇÃO
Business drink, informal com música ao vivo, realizado nos jardins do Sines Tecnopolo na última sexta-feira dos meses de Maio, Junho, Julho e 

Setembro. Das 19h às 22h.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Estimular a inter-relação entre a população Sines Tecnopolo (equipa, colaboradores, incubados, associados e empresas ocupantes)

- Melhorar a qualidade dos serviços, recursos e procedimentos internos da unidade

- Divulgar e promover o Sines Tecnopolo

- Disseminar e solidificar a imagem de qualidade dos recursos e serviços unidade SinesTec Incubação e Empreendedorismo

- Promover os trabalhos do parceiros e promotores relacionados com a nova actividade com as Industrias Criativas

- Potenciar a atractividade do Sines Tecnopolo enquanto polo de interesse para a presença permanente e activa de pessoas (promotores, 

visitantes especialistas, comunidade em geral)

ESTRATÉGIAS

- Imprimir neste encontro periódico um carácter informal mas sofisticado

- Realizar o encontro nos jardins do Sines Tecnopolo, criando um habitat acolhedor mas dinâmico, aproveitando o ambiente natural do pôr-do-

sol e o clima ameno das noites de verão em Sines

- Dinamizar as sessões em termos de networking entre os participantes

- Formalizar junto das entidades competentes a autorização para que as associações locais possam angariar alguns fundos através da execução 

do serviço de snack e bebidas, ou convidar a cafetaria do Sines tecnopolo a realizar o serviço praticando preços com redução aos incubados e 

associados do Sines Tecnopolo

- Criar um grupo privado no facebook

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
- Associação Pro-Artes de Sines

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Unidade de Gestão de Recursos 

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS

- Facebook

- Website ST

- CRM

- PHC

ORÇAMENTO 400 € / edição

INDICADORES
- Nº de participantes incubados

- Nº de notícias provenientes dos associados e parceiros do Sines Tecnopolo

META
- 50% dos representantes devem ser representantes da população da incubadora, de qualquer modalidade e/ou associados e/ou PMEs parceiras

- Publicação de pelo menos 12 notícias provenientes dos Associados do Sines Tecnopolo ou PMEs parceiras

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO
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5.

PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
TECH COLLECTIONS  -  GALERIA TECNOPOLO

DESCRIÇÃO
Ciclo de exposições temporárias nos espaços interiores e exteriores do edifício, sobre os projectos dinamizados pelo Sines Tecnopolo, pelos seus 

parceiros ou empreendedores.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Estimular a inter-relação entre a população Sines Tecnopolo (equipa, colaboradores, incubados, associados e empresas ocupantes)

- Divulgar e promover o Sines Tecnopolo

- Promover os trabalhos dos parceiros e promotores

- Potenciar a atractividade do Sines Tecnopolo enquanto polo de interesse para a presença permanente e activa de pessoas (promotores, 

visitantes especialistas, comunidade em geral)

- Divulgar interna e externamente (com regularidade) os bons resultados alcançados pela organização

ESTRATÉGIAS

- Realizar, conjuntamente com a equipa de comunicação uma observação atenta do trabalho que está a ser desenvolvido pelos ecossistema 

Sines

- Contactar periodicamente, via email, telefone, em visitas ou através dos encontros Sunset jam Sessions ou Quinta das Ideias os parceiros do 

ecossistema, sugerindo ou recebendo sugestões de conteúdos ou temas para expor na galeria

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
- Empresas e entidades instaladas no Sines Tecnopolo, parceiros e associados

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Unidade de Gestão de Recursos 

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS

- Facebook

- Website ST

- CRM

- PHC

ORÇAMENTO 500 € / edição

INDICADORES Nº de Exposições

META 3 exposições durante o ano de 2015

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
SOURCE ST

DESCRIÇÃO Núcleo documental de publicações (trabalhos de curso, teses, estudos, artigos etc.) nas áreas do empreendedorismo, inovação e tecnologia.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Disponibilizar apoios técnicos facilitadores de uma elaboração eficaz do plano de negócio, registos, propriedade industrial e intelectual e 

formalização dos projectos (registo da entidade jurídica)

- Potenciar a atractividade do Sines Tecnopolo enquanto polo de interesse para a presença permanente e activa de pessoas (promotores, 

visitantes especialistas, comunidade em geral)

ESTRATÉGIAS

- Definir com a Academia os procedimentos para a recolha, e registo dos trabalhos finais e PAPs que possam ser disponibilizados na Source ST

- Definir o modelo de consulta e eventual registo dos documentos requisitados

- Definir o com as entidades parceiras o modelo de sistematização da recolha ou entrega de recursos para a Source ST

- Criar condições de acolhimento e atractividade na sala que se destina à Source ST para que os utilizadores possa realizar os seus trabalhos e 

consultar documentos

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- Câmara Municipal de Sines

- IAPMEI

- IEFP

- Universidade de Évora

- Universidade do Algarve

- IPS

- IPB

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Unidade de Gestão de Recursos 

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

- SinesTec Academia

SISTEMAS

- Facebook

- Website ST

- CRM

- PHC

ORÇAMENTO 500 € / edição

INDICADORES Número de documentos adicionados ao arquivo

META

- 5 Teses de Doutoramento na área de Inovação e/ou Empreendedorismo

- 5 Teses de Doutoramento em áreas de intervenção do Sines Tecnopolo

- 10 Teses de Mestrado em áreas de intervenção do Sines Tecnopolo

-  Todos os exemplares do jornal municipal editados em 2015

- 10 relatórios finais de pós-graduações em áreas de intervenção do Sines Tecnopolo

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 - CARACTERIzAÇÃO



PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
INOVAÇÃO

DESCRIÇÃO Pesquisa de novas soluções que resultem no mercado e acrescentem valor à actividade do Sines Tecnopolo.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Reforçar posicionamento estratégico com as ligações institucionais existentes (EBN, IASP, AIPQR, ABICS)

- Gerir a Inovação, aplicar conceito ao dia-a-dia da actividade do Sines Tecnopolo e partilhar com o ecossistema Sines

ESTRATÉGIAS - Proximidade às entidades

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

- SCTN

- EBN

- BICS

- IASP

- PMEs

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO
- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO -

INDICADORES Nº de inovações aplicadas

META Aumentar nº de inovações aplicadas
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PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
PRODUÇÃO REGULAR DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO

DESCRIÇÃO Para apoio à gestão e à tomada de decisão serão produzidos com a periodicidade exigida, elementos contabilísticos e económicos.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)
- Assegurar a sustentabilidade da conceptualização ao encerramento, de cada uma das actividades e projectos

ESTRATÉGIAS
- Fechos mensais de contabilidade geral com relatório por processo

- Elaboração de relatórios trimestrais da actividade económica/financeira

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO
- Unidade de Gestão de Recursos 

SISTEMAS
- CRM

- PHC

ORÇAMENTO 7 200 €

INDICADORES Relatórios de Execução Orçamental, incluindo informação económica e financeira

META 4 Relatórios entregues até ao  final do segundo mês seguinte ao fim do trimestre
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PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DESCRIÇÃO

TIC

Sistema informático

Sistema de comunicações

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Manter sistema funcional e actualizado

- Garantir fiabilidade do sistema

ESTRATÉGIAS

- Actuar de forma preventiva

- Garantir fiabilidade e segurança dos dados

- Estar permanentemente atento às novas soluções que permitam a redução de custos

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

Fornecedores:

Sistema Operativo e Servidores - TNMC

Alojamento - PMSI

Comunicações: PT Empresas

Suporte às Comunicações: [a pesquisar]

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO
- SinesTec Inovação e Conhecimento

SISTEMAS

- Mirososft

- Alcatel

- PT

- MEO

- Symantec

- PHC

- Ferramentas google

- ISP

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO -

INDICADORES Fiabilidade do sistema, satisfação dos colaboradores

META Fiabilidade total, satisfação total dos colaboradores
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PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
SISTEMA DE GESTÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE RESIDENTES

DESCRIÇÃO Sistema que permita detectar a presença de residentes no interior do edifício principal do Sines Tecnopolo.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)
- Eliminar a recorrente activação indevida do alarme por intrusão

ESTRATÉGIAS

1ªfase - Solução base: Suporte de cartões para identificação de presenças no edifício

2ª fase - Identificar uma solução tecnológica

3ª fase - definir o orçamento e verificar a pertinência da implementação de um novo sistema para 2016

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO
Prosegur

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

- Unidade de Gestão de Recursos

- SinesTec Incubação e Empreendedorismo

SISTEMAS - CRM

ORÇAMENTO 200 €

INDICADORES Nº de falsos-alarmes accionados no edifiício

META Reduzir a activação indevida do alarme por intrusão para 5 casos/ano
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PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
PLANO DE COMUNICAÇÃO

DESCRIÇÃO Documento que norteia toda a actividade de comunicação de todos os projectos do Sines Tecnopolo.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Difundir e promover todos os projectos do Sines Tecnopolo

- Definir a estratégia de comunicação institucional do Sines Tecnopolo

- Elaborar e implementar procedimentos de comunicação

- Aumentar a presença comunicacional na internet

- Envolver os associados na comunicação do Sines Tecnopolo

ESTRATÉGIAS

- Operacionalização da matriz de comunicação

- Operacionalização do Plano de Comunicação Institucional

- Operacionalização do Plano de Comunicação Digital

- Identificação das ferramentas da comunicação

- Avaliação da eficácia da comunicação

- Contacto com comunicação social

- Reuniões com Gabinete de Comunicação dos Associados

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

Comunicação Social

Associados

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

Direcção Executiva

SinesTec Academia

SinesTec Inovação & Conhecimento

SinesTec Incubação & Empreendedorismo

SISTEMAS

- Facebook

- Outlook

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO -

INDICADORES Taxa de Execução

META 95%
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PROCESSOS PREVISTOS 

GESTÃO DOS SERVIÇOS 
PLANO COMERCIAL

DESCRIÇÃO
Documento que define a estratégia comercial do Sines Tecnopolo de forma a tornar a gestão de clientes mais eficiente e cada vez mais focada 

no cliente.

RESULTADOS ESPERADOS 

(OBJECTIVOS)

- Angariar clientes para projectos

- Intensificar a actividade comercial do Sines Tecnopolo

ESTRATÉGIAS

- Prospecção de mercado

- Integração com a Equipa de Comunicação e Imagem

- Implementação de procedimentos

- Reuniões comerciais com gestores de topo

- Definição de uma política de descontos

COMPETÊNCIAS 

E RECURSOS

COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

PESSOAS 

E ORGANIZAÇÃO

Direcção Executiva

SinesTec Academia

SinesTec Inovação & Conhecimento

SinesTec Incubação & Empreendedorismo 

SISTEMAS

- Facebook

- Outlook

- PHC

- Web

- Office 365

ORÇAMENTO -

INDICADORES

- Nº de reuniões de comerciais

- Taxa de novos clientes

- % de Vendas

META

- 100

- 10%

- 10% (condicionado)
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MELHORIA DA COMPETITIVIDADE

  Subsidios à Exploração (Fundos Comunitários) 200 000  

  Subsidios à Exploração (Quotas e outras ganhos) 85 714  

  Prestação de Serviços 195 000  

  Imputação de Receitas Gerais 22 739  

  Total de Rendimentos 503 453  

  Fornecimentos e Serviços Directos 236 174  

  Gastos c/ pessoal 84 049  

  Imputação de Gastos Gerais 175 149  

  Total de Gastos 495 372  

  Resultado 8 081  

EMPREENDEDORISMO

  Subsidios à Exploração Programas 20 000  

  Subsidios à Exploração Contrapartida Privada 8 571  

  Prestação de Serviços 120 000  

  Imputação de Receitas Gerais 41 868  

  Total de Rendimentos 190 439  

Fornecimentos e Serviços Directos 51 627  

Gastos c/ pessoal 44 891  

Imputação de Gastos Gerais 93 547  

  Total de Gastos 190 065  

  Resultado 374  

PROJECTOS COLABORATIVOS - OPORTUNIDADE À VIABILIZAÇÃO

Imputação de Receitas Gerais 88 331  

  Total de Rendimentos 88 331  

  Fornecimentos e Serviços Directos 2 418  

  Gastos c/ pessoal 27 859  

  Imputação de Gastos Gerais 58 054  

  Total de Gastos 88 331  

  Resultado 0  

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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PROJECTOS COLABORATIVOS - EXECUÇÃO AOS RESULTADOS

Subsidios à Exploração Programas 180 000  

Subsidios à Exploração Contrapartida Privada 20 000  

Imputação de Receitas Gerais 3 575  

  Total de Rendimentos 203 575  

Fornecimentos e Serviços Directos 94 245  

Gastos c/ pessoal 34 464  

Imputação de Gastos Gerais 71 820  

  Total de Gastos 200 530  

  Resultado 3 046  

GESTÃO DE PARCERIAS

 Imputação de Receitas Gerais 45 428  

  Total de Rendimentos 45 428  

  Fornecimentos e Serviços Directos 1 382  

  Gastos c/ pessoal 14 283  

  Imputação de Gastos Gerais 29 764  

  Total de Gastos 45 428  

  Resultado 0  

Total de Rendimentos 1 031 226  

Total de Gastos 1 019 726  

Resultado líquido 11 501  

GASTOS GERAIS IMPUTADOS

  Quotizações 275 000  

  Outros (imp Subsídio Inv) 72 656  

  Receitas Gerais 347 656  

  Resultados/Gastos

  Fornecimentos e Serviços 178 620  

  Gastos de depreciação e Amort 103 928  

  Gastos de Financiamento 145 785  

  Total de Gastos Gerais 428 333  

Pressupostos:
Imputação por centro de custos com base em critério de afectação de recursos, ou seja:
Gastos Gerais: imputação com base no nível de actividade, considerando no caso dos gastos com depreciações e de financiamento a % de ocupação de espaços
Custos com Pessoal: imputação baseada no mapa de pessoal da Associação

RECURSOS FINANCEIROS
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ANEXO 1 _ FICHAS DE PROjECTO

     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Rede das Escolas de Artes E Ofícios do Alentejo Litoral | +Artes e Ofícios 2020 

Breve descrição 
 
 
Objectivos 
 

Criar uma rede de Escola de Artes e Ofícios na Região, liderada pelo Sines Tecnopolo, com o objectivo de recuperar as artes e ofícios 
locais, promovendo desta forma o empreendedorismo/empregabilidade e a promoção e comercialização desses mesmos produtos, 
num novo conceito de "Escola Comercial", ie, numa logica de ensinar-produzir-comercializar. 
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Diogo Trindade 

Função Gestor de Projecto 

Telefone 269000310 

E-mail dht@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

Desempregados, empreendedores 

 

 
Ecomotores e Contributos 

Municípios do Litoral Alentejano, artesãos locais, PMEs interessadas em participar 

	  

 
Parcerias e Serviços Prestados 

Parceria: Soprofor Regiões, Lda 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

Identificar espaços subaproveitados ou mesmo inactivos para a instalação de um polo da escola em cada concelho. 
 
A candidatura poderia contemplar entre outras actividades: 
. Obras de recuperação/adaptação desses espaços 
. Plano de Formação específico  

X  
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. Plano de Marketing e Comunicação  

. Plano de Promoção e comercialização dos produtos   

. O plano de formação / oferta formativa deve ser articulada / concertada  com as escolas e entidades formadoras que 
operam nesta área na região 

 
Datas de Execução / Cronograma 

 

[a candidatar] 

 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Ganhos (+)
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Total -€                     

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real
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ANEXO 1 _ FICHAS DE PROjECTO

2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) Total (€)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

 

 

 
Impactes Esperados 

 

Aproveitamento de espaços subaproveitados, recuperando saberes tradicionais locais, aumentando a empregabilidade e 
melhorando a oferta de produtos locais. 

 

 
Sustentabilidade 

	  

	  

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+++ 
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4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

- 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

+ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

+ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

- 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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ANEXO 1 _ FICHAS DE PROjECTO

     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Academia das Energias 

Breve descrição 
 
Este projecto tem origem numa parceria com o Município de Sines e vai permitir desenvolver um conjunto estruturado de actividades, 

integradas e complementares, de formação, treino, divulgação, promoção, experimentação e a capacitação, relacionadas com o 

domínio da energia, nomeadamente, apostando nas seguintes áreas de competência: eficiência energética, energia eólica, energia 

solar, energia geotérmica, produção de energia, tecnologias de energia, construção sustentável, eco-construção, eco-regeneração 

urbana, certificação energética, entre outras atividades adjacentes. 

A actividade da Academia será polarizada no pavilhão contiguo ao edifício principal do Sines Tecnopolo (construído pelo Município de 

Sines para o efeito), e beneficiará da proximidade de um conjunto alargado de instalações singulares pertencentes aos Ecomotores, 

nomeadamente, as que se situam no Polo Industrial, Portuário e Logístico de Sines. 

 
Objectivos 
 

Este projecto tem como objectivos fundamentais: 

 

1 - responder às necessidades da sub-região Alentejo Litoral e do Ecossistema Sines, no domínio da energia, servindo de alavanca à 

melhoria eficiência energética e à redução de consumo de energia da globalidade do território,  

 

2 – contribuir para o alinhamento das metas do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Alentejo Litoral, da Estratégia Europa 2020 

e do Programa Nacional de Reformas de Portugal, em matéria de Energia, nomeadamente contribuindo para a prossecução das metas 

nacionais no âmbito dos denominados Objectivos para 2020: atingir 31% de proporção das energias renováveis no consumo 

energético final, limitar a 1% (relativo aos valores de 2005) o crescimento a emissões de gases de efeito de estufa e aumentar em 

25% a eficiência energética. 

 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome João Paulo Saraiva 

Função Consultor 

Telefone 912172780 

E-mail Joao.saraiva@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

PME’s do Alentejo Litoral/Ecossistema Sines, empresas fornecedoras de equipamentos e serviços nas áreas da Energia, 
indivíduos, entidades publicas, Escolas e Associações/IPSS’s,  

 

 

X  
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Ecomotores e Contributos 

Câmara	  Municipal	  de	  Sines	  (Parceria	  para	  a	  gestão	  do	  Projecto	  “Academia	  das	  Energias”	  já	  estabelecido	  através	  de	  protocolo	  e	  contrato	  de	  comodato)	  

Cenfim	  (protocolo	  em	  preparação	  -‐	  Sines	  Tecnopolo/Cenfim)	  

ETLA	  (protocolo	  em	  preparação	  -‐	  Sines	  Tecnopolo/ETLA)	  

Adene,	  Siemens,	  Green	  Wolrd,	  EDP,	  REN	  (protocolos	  em	  preparação)	  

Outras	  parcerias	  em	  fase	  de	  contactos	  preliminares:	  

Instituições	  de	  Ensino	  Superior	  e	  Laboratórios	  de	  I&D:	  Instituto	  Politécnico	  de	  Setúbal	  e	  Universidade	  de	  Évora.	  	  

Cimal	  e	  Municípios	  de	  Alcácer	  do	  Sal,	  Grândola,	  Santiago	  do	  Cacém	  e	  Odemira;	  

E-‐Nova	  –	  Agência	  de	  Energia	  de	  Lisboa	  

(acresce	  a	  esta	  lista	  mais	  de	  uma	  dezena	  de	  outras	  entidades/empresas	  em	  fase	  menos	  adiantada	  do	  processo)	  

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

1ª fase - Setembro – Dezembro 2014 - Definição da Estratégia e Plano de Acção: desenvolvimento da Estratégia e Plano de 
Acção da Academia das Energias fazem parte integrante desta 1ª fase, o diagnóstico inicial (diagnostico às habitações do 
concelho de Sines – FEE; diagnostico as PME’s – FAT; diagnostico às instalações Municipais do Alentejo Litoral, diagnostico de 
necessidades de formação e demonstração, comuns às grandes empresas e o estabelecimento de parcerias estratratégicas e 
operacionais; 

2ª fase – Arranque - 2015 – Execução do Plano de Acção, monitorização, melhoria continua, preparação da evolução para a 
“Academia das Energias e do Mar”, preparação dos projectos para os anos de 2016/17, estabilização das relações de 
parceria; 

3ª fase – Consolidação da fase 2 e arranque da componente “Mar”– 2016 - Execução do Plano de Acção da “Academia das 
Energias e do Mar”, monitorização, melhoria continua, preparação dos projectos para os anos de 2017/18, densificação da 
componente de cooperação internacional, 

4ª fase – Consolidação “Academia das Energias e do Mar” – 2017 e seguintes: Execução do Plano de Acção da “Academia das 
Energias e do Mar”, monitorização, melhoria continua, preparação dos projectos para os anos de 2019/20, consolidação da 
cooperação internacional, 

 

 
Datas de Execução / Cronograma 
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Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Ganhos (+)
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Total -€                     

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real

 

2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) Total (€)

500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 1.500.000,00 €

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

Diagnostico energético às habitações do concelho de Sines – FEE; Diagnostico energético as PME’s – FAT; Diagnostico 
energético às instalações Municipais do Alentejo Litoral, Diagnostico de necessidades de formação e demonstração comuns às 
grandes empresas. 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 
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Impactes Esperados 

 

 

 

 
Sustentabilidade 

A	  sustentabilidade	  do	  projecto	  está	  alicerçada	  no	  estabelecimento	  de	  parcerias	  estratégicas	  e/ou	  operacionais	  (em	  curso	  até	  finais	  de	  2014)	  para	  o	  
desenvolvimento	  das	  diferentes	  actividades	  do	  projecto.	  As	  actividades	  da	  Academia	  das	  Energias	  serão	  objecto	  de	  candidatura(s)	  ao	  novo	  quadro	  
comunitário	  e	  às	  iniciativas	  comunitárias	  (geridas	  pela	  Comissão	  Europeia).	  A	  CIMAL	  –	  Comunidade	  Intermunicipal	  do	  Alentejo	  Litoral	  e	  os	  seus	  parceiros	  
estratégicos,	  reconheceram	  a	  importância	  estratégica	  do	  projecto,	  consagrando-‐o	  como	  Iniciativa	  âncora	  1	  |	  AL2020	  –	  “Orientar	  as	  empresas	  para	  a	  
competitividade	  e	  inovação	  /	  Acção	  1.8	  -‐	  Academia	  das	  energias	  e	  do	  mar,	  no	  PEDAL	  2020	  (Plano	  Estratégico	  de	  Desenvolvimento	  do	  Alentejo	  Litoral	  
2020).	  

Por	  último,	  importa	  salientar	  que	  a	  concepção	  do	  projecto,	  no	  que	  respeita	  à	  sua	  sustentabilidade	  financeira,	  está	  a	  ser	  desenvolvida	  de	  forma	  a	  que,	  em	  
2020,	  possamos	  atingir	  um	  equilíbrio	  entre	  as	  receitas	  resultantes	  das	  parcerias	  e	  as	  receitas	  resultantes	  das	  prestações	  de	  serviços.	  

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  ++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; + 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  + 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 
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13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com  
a Administração; 

+++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Alentejo Exportar + 2020 

Breve descrição 
 
Dinamizar a actividade exportadora e o volume de negócio internacional no Alentejo Litoral 
 
Objectivos 
 

Aumentar o número de empresas exportadoras e o volume de negócio internacional do Alentejo Litoral  
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Diogo Trindade 

Função Gestor de Projecto 

Telefone 269000310 

E-mail dht@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

PMEs, Municípios Litoral Alentejano 

 
Ecomotores e Contributos 

Autarquias, Associações Empresariais, Associações de Municípios	  

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

. Realizar actividades de sensibilização e de informação do projecto, territorialmente desconcentradas, para identificação de empresas com 
potencial exportador;  

. Identificar sectores económicos com maior potencial de internacionalização (smart specialization);  

. Dinamizar acções de colaboração sectoriais para a internacionalização;  

. Identificar e caracterizar mercados internacionais de destino para os sectores económicos prioritários;  

. Elaborar e implementar Planos de Acção Sectoriais para a Internacionalização. 

 
Datas de Execução / Cronograma 

X  
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 [a candidatar] 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Ganhos (+)
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Total -€                     

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real

 

2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) Total (€)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 
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Impactes Esperados 

 

 
Sustentabilidade 

	  

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às 
necessidades dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  + 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  ++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

+++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Alentejo Litoral Tour 

Breve descrição 
 
Programa de conteúdos e experiências baseado nos produtos alimentares tradicionais e na qualidade e tranquilidade da 
paisagem e natureza do Alentejo Litoral 
 
Objectivos 
 

CRIAR UM PROGRAMA DE CONTEÚDOS E EXPERIÊNCIAS BASEADO NOS PRODUTOS ALIMENTARES TRADICIONAIS 
E NA QUALIDADE E TRANQUILIDADE DA PAISAGEM E NATUREZA ALENTEJO LITORAL 
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Diogo Trindade 

Função Gestor de Projecto 

Telefone 269000310 

E-mail dht@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

PMEs, operadores turísticos, turistas e visitantes 

 

 
Ecomotores e Contributos 

	  

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

. Identificar e caraterizar as unidades produtivas, produtores locais e unidades de alojamento;  

. Criar conteúdos áudio e vídeo e respectiva divulgação online;  

. Criar experiências de visitação com várias com o envolvimento de unidades produtivas, produtores locais e unidades de alojamento;  

. Promover o trabalho em rede na criação de experiências de visitação;  

. Promover e divulgar o Programa de Experiências em Portugal, Espanha e outros países Europeus; 

. Comunicar, promover e difundir o projecto   

 

X  
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Datas de Execução / Cronograma 

 [a candidatar] 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Ganhos (+)
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Total -€                     

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real

 

2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) Total (€)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 
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Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Impactes Esperados 

 

 
Sustentabilidade 

	  

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às 
necessidades dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  ++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Rede das Áreas Empresariais do Alentejo Litoral | COMPETIR+ 2020 

Breve descrição 
 
Através da criação desta Rede pretende-se qualificar as infra-estruturas existentes, transportando um modelo de gestão empresarial, 
promover o empreendedorismo e o acolhimento de novas empresas e desta forma reforça a competitividade do Alentejo Litoral. 
 
Objectivos 
 

Criação de uma rede de áreas Empresariais suportada em modelos de gestão empresarial  
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Diogo Holbeche Trindade 

Função Gestor de Projecto 

Telefone 269000310 

E-mail dht@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

Municípios Intervenientes, PMEs 

Ecossistema Sines 

 

 
Ecomotores e Contributos 

Municípios Alentejo Litoral, 

Ass. empresariais e outras entidades dos Mun. Envolvidos 

Soprofor - Soc. Promotora de Formação, lda,  

	  

 
Parcerias e Serviços Prestados 

Parcerias: Municípios envolvidos 

Serviços Prestados: Consultoria, formação, serviços partilhados às PMEs envolvidas 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

X  
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Actividades contempladas: 

. Obras de melhoria das infraestruturas dessas áreas empresarias, sinaléctica, equipamentos ambientais, criação de espaços 
de estada e lazer, etc 

. Mapeamento das áreas e levantamento empresarial existente 

. Plano de marketing e comunicação integrado para a rede 

. Criação de Web site integrado e outros materiais promocionais para a rede 

. Participação em eventos de interesse para promover as áreas empresariais do ALENTEJO LITORAL de forma integrada. 

. Campanha de promoção da rede 

. Promoção da criação de redes de cooperação empresarial intra e inter área empresarial para a inovação, exportação ou 
outras áreas de interesse empresarial, de acordo com o levantamento inicial efectuado 

. Apoio mais eficaz na gestão de processos de  instalação de novas empresas criando mecanismos do tipo "via verde" junto 
das Autarquias, criando uma figura de "gestor de cliente" para a mediação e gestão desses processos 

. Realização de workshops/seminários de interesse para as empresas instaladas nessas áreas 

 

 
Datas de Execução / Cronograma 

 

[a candidatar] 

 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Ganhos (+)
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Total -€                     

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real
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2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) Total (€)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

FAT – Fomento de Absorção de Tecnologia, RCI – Rede de Cooperação para a Internacionalização 

 

 

 
Impactes Esperados 

Dinamização das áreas empresariais aparentemente paradas no tempo e a necessotar  

 

 
Sustentabilidade 

	  

.	  

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+++ 

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  + 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

+++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Rede das Incubadoras do Alentejo Litoral | INCUBAR+ 2020 

Breve descrição 
 
Através da criação desta Rede pretende-se qualificar as infra-estruturas existentes, transportando um modelo de gestão empresarial, 
promover o empreendedorismo e o acolhimento de novas empresas e reforçar a competitividade empresarial do Alentejo Litoral. 
 
Objectivos 
 

Liderada pelo Sines Tecnopolo, criar uma rede que permita uma gestão integrada dos espaços de incubação existentes na Região, 
nomeadamente os CACE's que estão na alçada do IEFP e os Ninhos de Empresas que estão na alçada das Autarquias, entre outros. 
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Diogo Trindade, Susana Coelho 

Função Gestor de Projecto 

Telefone 269000310 

E-mail dht@sinestecnopolo.org, sic@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

PME’s do Alentejo Litoral/Ecossistema Sines, empresas fornecedoras de equipamentos e serviços nas áreas da Energia, 
indivíduos, entidades publicas, Escolas e Associações/IPSS’s,  

 

 
Ecomotores e Contributos 

Municípios	  do	  Litoral	  Alentejano	  

Soprofor	  Regiões,	  Lda	  

	  

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

Actividades	  contempladas:	  
.	  Obras	  de	  melhoria	  das	  infraestruturas	  dessas	  áreas	  empresarias,	  sinaléctica,	  equipamentos	  ambientais,	  criação	  de	  espaços	  de	  estada	  e	  lazer,	  etc	  

X  

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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.	  Mapeamento	  das	  áreas	  e	  levantamento	  empresarial	  existente	  

.	  Plano	  de	  marketing	  e	  comunicação	  integrado	  para	  a	  rede	  

.	  Criação	  de	  Web	  site	  integrado	  e	  outros	  materiais	  promocionais	  para	  a	  rede	  

.	  Participação	  em	  eventos	  de	  interesse	  para	  promover	  as	  áreas	  empresariais	  do	  ALENTEJO	  LITORAL	  de	  forma	  integrada.	  

.	  Campanha	  de	  promoção	  da	  rede	  

.	  Promoção	  da	  criação	  de	  redes	  de	  cooperação	  empresarial	  intra	  e	  inter	  área	  empresarial	  para	  a	  inovação,	  exportação	  ou	  outras	  áreas	  de	  interesse	  
empresarial,	  de	  acordo	  com	  o	  levantamento	  inicial	  efectuado	  
.	  Apoio	  mais	  eficaz	  na	  gestão	  de	  processos	  de	  	  instalação	  de	  novas	  empresas	  criando	  mecanismos	  do	  tipo	  "via	  verde"	  junto	  das	  Autarquias,	  criando	  uma	  
figura	  de	  "gestor	  de	  cliente"	  para	  a	  mediação	  e	  gestão	  desses	  processos	  
.	  Realização	  de	  workshops/seminários	  de	  interesse	  para	  as	  empresas	  instaladas	  nessas	  áreas.	  
 

 
Datas de Execução / Cronograma 

 

[a candidatar] 

 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Ganhos (+)
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Total -€                     

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real
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2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) Total (€)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

 

 

 
Impactes Esperados 

 

Dinamizar e capacitar os empreendedores que se pretendam instalar no Litoral Alentejano, optimizando, apoiando e 
promovendo as infraestruturas existentes. 

 

 
Sustentabilidade 

	  

	  

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+++ 

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com  
a Administração; 

+++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Inovar e Empreender + | Alentejo Litoral 2020 

Breve descrição 
 
 
Objectivos 
 

Potenciar a ligação entre os serviços de investigação e desenvolvimento prestados pelas instituições de ensino superior e as 
necessidades de I&DT das empresas da região 
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Diogo Trindade 

Função Gestor de Projecto 

Telefone 269000310 

E-mail dht@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

PMEs, Empreendedores 

 

 
Ecomotores e Contributos 

Instituições de Ensino Superior, Municípios Litoral Alentejano 

	  

 
Parcerias e Serviços Prestados 

Parceria: Soprofor Regiões, Lda 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

O projecto poderá passar entre outras pelas seguintes actividades: 
. Levantamento dos Serviços prestados pelas Instituições de Ensino Superior 
. Diagnósticos Empresariais para identificação das necessidades das empresas nessas áreas 
. Realização de Encontros bi-laterais entre empresas e investigadores 
. Desenvolvimento de propostas de I&DT + I e apoio na elaboração de candidaturas 

X  
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. Realização/enquadramento de um concurso de ideias 

. Criação de Redes de Cooperação para a ID&T 
 

 
Datas de Execução / Cronograma 

 

[a candidatar] 

 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Ganhos (+)
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Total -€                     

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real
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2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) Total (€)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

FAT – Fomento de Absorção de Tecnologia, RCI – Rede de Cooperação para a Internacionalização, Café com Negócios 

 

 
Impactes Esperados 

 

Aproximar as instituições de ensino superior das PMEs do Litoral Alentejano 

 

 
Sustentabilidade 

	  

	  

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às 
necessidades dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+ 

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  ++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação PME Acção + 2020 FORMAÇÃO ACÇÃO ESPECIFICA PARA PMEs + PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO 
DE JOVENS LICENCIADOS 

Breve descrição 
 
Face às alterações previstas no novo QCA para a tipologia de formação acção dirigida para PME's, e se a regulamentação específica o 
permitir, propomos desenvolver os projectos de formação acção de forma integrada  com um programa de integração de jovens licenciados 
nas PMEs 
 
Objectivos 
 

Desenvolver os projectos de formação acção por areas de intervenção, originando entre outros: 
                               . PME ACÇÃO + Qualidade 2020 
                               . PME ACÇÃO + Ambiente 2020 
                               . PME ACÇÃO + Redução de Custos 2020 
                               . PME ACÇÃO + Eficiência Energética 2020 
                               . PME ACÇÃO + Estratégia e Marketing 2020 
                               . PME ACÇÃO + Marketing Digital 2020 
                               . PME ACÇÃO + Internacionalização 2020 
                               . PME ACÇÃO + Responsabilidade Social 2020 

 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Diogo Trindade 

Função Gestor de Projecto 

Telefone 269000310 

E-mail dht@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

PMEs, Municípios do Litoral Alentejano 

 

 
Ecomotores e Contributos 

Autarquias, Associações Empresariais, Associações de Municípios	  

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 

 

X  
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Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 
Em síntese as actividades centrais serão: 
. Curso de Especialização para Jovens Licenciados na área de intervenção do projecto, instruindo-os das metodologias a trabalhar no projecto 
de formação acção nas PME's 

. Integração dos Jovens Licenciados nas empresas seleccionadas para os projecto PME ACÇÃO + 2020 nessa área de intervenção 

. Desenvolvimento do projecto PME ACÇÃO + 2020 
    . Elaboração de um Diagnóstico e Plano de Acção para a área de intervenção, identificando os indicadores económicos a atingir no final do 
projecto (aumento de vendas, redução de custos, aumento da emprego, aumento da produtividade, etc) 

    . Apoio na Implementação de Medidas 
    . Formação de Empresários 
    . Formação de Trabalhadores 
    . Avaliação dos Resultados Obtidos (avaliação dos indicadores) 
 

 
Datas de Execução / Cronograma 

 

[a candidatar] 

 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Ganhos (+)
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            
Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                     

Total -€                     

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real
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2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) Total (€)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

FAT – Fomento de Absorção de Tecnologia 

 

 
Impactes Esperados 

 

 

 
Sustentabilidade 

	  

	  

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às 
necessidades dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 
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5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

+++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Programa de Apoio ao Empreendedorismo e Formação 

Breve descrição 
 
[no âmbito do PEDAL] - conjunto de iniciativas orientadas para uma abordagem diferenciadora e sustentada em dois conceitos: 
empreendedorismo e dinâmica colaborativa, que se desenvolverão em paralelo e em estreita articulação.  
 
Objectivos 
 

A prestação de serviços que apoiem e proporcionem condições a quem quer empreender e atraiam novos empreendedores;  
ü A promoção da criação de empresas e de outras iniciativas empreendedoras;  
ü A promoção da criação de uma cultura colaborativa entre empresas e destas com as entidades do sistema de I&D e outras 
organizações;  
ü A captação e desenvolvimento pró-ativo de potenciais oportunidades para a construção de projetos, catalisando e desenvolvendo 
a sua viabilização;  
ü A execução, monitorização e avaliação de projetos colaborativos.  
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Diogo Trindade 

Função Gestor de Projecto 

Telefone 269000310 

E-mail dht@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

PMEs, Municípios do Litoral Alentejano 

 

 
Ecomotores e Contributos 

ADRAL, ADL, AE’s, Estab. Ensino Superior	  

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

Em	  paralelo,	  pretende-‐se	  promover	  o	  desenvolvimento	  de	  um	  programa	  de	  formação/	  ação	  dirigido	  para	  as	  PME’s	  e	  redes	  de	  empresas.	  Este	  programa	  é	  
constituído	  por	  uma	  equipa	  de	  formadores	  e	  consultores	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  “pacotes”	  de	  formação	  e	  consultoria	  para	  PME’s	  e	  microempresas	  

X  
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existentes.	   

 
Datas de Execução / Cronograma 

 

[a candidatar] 

 

 
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total -€                    

Ganhos (+)

Outros 1 800 000,00€             
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 1 800 000,00€       

Total 1 800 000,00€       

Recursos Humanos

Comunicação

Enquadramento IVA - Afectação Real

 

2015	  (€) 2016 	  (€) 2017	  (€) 2018 	  (€) 2019 	  (€) 2020 	  (€) Total	  (€)

300 	  000 ,00 	  € 300 	  000 ,00 	  € 300 	  000 ,00 	  € 300 	  000 ,00 	  € 300 	  000 ,00 	  € 300 	  000 ,00 	  € 1	  800 	  000 ,00 	  €

0 ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento	  de	  E stado	  outras 	  fontes

A dministração	  local

Empresa	  pública

C omparticipação	  privada

Outras 	  públicas

Orçamento	  de	  E stado	  cap.	  50º

O r ç ament o 	   	   	  

Investimento	  Total

Investimento	  eleg í vel

T axa	  de	  financiamento

S olicitado	  F EDER
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Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

 

 
Impactes Esperados 

 

 

 
Sustentabilidade 

	  

	  

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às 
necessidades dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 
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12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

+++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação RCI – Rede de Cooperação para a Internacionalização. 
Ecossistema Sines (Etapa II) - Rede de Cooperação e Aceleração Empresarial para a Internacionalização 

Breve descrição 
Programa desenvolvido pela Associação Empresarial de Sines e executado pelo Sines Tecnopolo, consiste na elaboração de 
um diagnóstico e avaliação das condições de cada PME aderente, para a aceleração empresarial, com vista à sua 
internacionalização propondo acções de melhoria, disponibilizando produtos e serviços que respondam às necessidades das 
PME; bem como executando estratégias/acções colectivas que permitam alinhar e alavancar as iniciativas de 
internacionalização das PME. 
Municipios abrangidos: Sines, Santiago do Cacém, Grândola, Alcácer do Sal, Odemira, Ferreira do Alentejo e Aljustrel. 
 
 
Objectivos 
A operação está estruturada em três eixos: Eixo 1 - Criar e dinamizar a Rede de Cooperação Empresarial, consiste em 
Planear, dinamizar, estruturar, coordenar e gerir a rede de cooperação empresarial; Comité de Peritos Sénior; Bolsa de 
Tutores Especialistas. Eixo 2 – Dinamizar a Aceleração Empresarial para a Internacionalização consiste em Diagnosticar e 
avaliar as condições de cada PME participante, para a Aceleração Empresarial com vista à sua Internacionalização e propor 
ações de melhoria. Disponibilizar produtos e serviços partilhados que respondam às necessidades das PMEs. Executar 
estratégias/ações coletivas, que permitam alinhar e alavancar as iniciativas de internacionalização das PMEs. Capacitar as 
PMEs para a sua internacionalização. EIXO 3 – Preparar a Estratégias e respetivos Planos de Ação que consolidem a Rede de 
Cooperação e o processo de Aceleração Empresarial para a Internacionalização. 
 
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Diogo Holbeche Trindade 

Função Gestor de Projecto 

Telefone 269 000 300 

E-mail dht@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

PME’s (5 municípios Alentejo Litoral + Ferreira do Alentejo e Aljustrel); Associações Empresariais, Municípios, outras 
entidades dos municípios envolvidos 

 

 

 
Ecomotores e Contributos 

Associações Empresariais, casos de sucesso empresariais (Rose Project ACE – Portugal Marbles, Herdade do Cebolal, Herdade 
Vale da Rosa, ) 

 

 

 

X  
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Parcerias e Serviços Prestados 

Estratégias/acções colectivas que permitam alinhar e alavancar as iniciativas de internacionalização das PME 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

ACTIVIDADES INDICADORES DE RESULTADO 

1 – Planear, dinamizar, estruturar, coordenar e gerir a rede de 
cooperação empresarial, designadamente: 
a) Dinamizar e gerir a consensualização das estratégias/ações 
coletivas a executar, que permitam alinhar e alavancar as iniciativas 
de internacionalização das PMEs, nomeadamente a ação piloto de 
internacionalização; 
b) Dinamizar e gerir a consensualização das propostas de melhoria 
colectivas, da criação de serviços partilhados; 
c) Dinamizar e gerir a consensualização das Estratégias e respetivos 
Planos de Ação, no âmbito do Ecossistema Sines, nomeadamente 
nos seguintes domínios: Qualificação de Fornecedores, Valorização 
do Capital Humanos e Valorização do Capital Técnico no domínio da 
Soldadura; 
d) Dinamização e apoio executivo ao Comité de Peritos Sénior: este 
Comité que validará a metodologia e a execução da operação e das 
suas atividades; 
e) Constituição, dinamização e apoio ao funcionamento da Bolsa de 
Tutores Especialistas o do Tutor Especialista tem como função 
analisar e emitir parecer sobre o(s) diagnóstico(s) individuais ou 
colectivos realizados e apoiar tutorialmente a execução das medidas 
consensualizadas e/ou aprovadas; 

1 rede de parceria protocolada/24 reuniões de 
coordenação e gestão e coordenação executiva da 
parceria/5 relatórios intercalares/1 relatório final da 
parceria/1 bolsa de Tutores Especialistas/1 Comité de 
Peritos Sénior/4 estratégias/planos de ação 
consensualizados 

2 - Promover, divulgar, sensibilizar e demonstrar, relacionado com 
todas as atividades da operação  

1 Plano de Comunicação da Rede Aprovado e 
executado, 2 revisões e melhorias anuais 

3 – Promover e Divulgar o Programa de Aceleração Empresarial para 
a Internacionalização, junto das PMEs, preferencialmente as que 
desenvolvem atividades no Alentejo Litoral e/ou estejam 
relacionadas (ou demonstrem interesse em estar relacionadas) com 
o Ecossistema Sines 

50 reuniões/visitas colectivas e individuais com 
empresas, instituições e individuos 
 
1 relatório intercalar e 1 relatório final 
 
1 sessão de apresentação e debate publico do relatório 
final 

4 – Dinamizar o concurso e seleção das PMEs participantes no 
programa Aceleração Empresarial para Internacionalização 

1 Apresentação pública/500 PMEs contactadas/60 
empresas selecionadas(efetivas + 10 suplentes) 

5 – Realizar os estudos e avaliação de condições de cada PME 
participante, com vista à Aceleração Empresarial com vista à sua 
Internacionalização: caracterizar a situação de partida individual e 
coletiva e elaborar os relatórios com propostas de melhoria. Os 
relatórios serão de dois tipos: individuais, para cada empresa, e 
coletivos,  onde ficarão refletidas as propostas de serviços 
partilhados e de execução de estratégias/ações coletivas 

 
1 relatório global do Programa 
 
1 sessão de apresentação e debate publico do relatório 
global 

6 – Promover, informar e apoiar às PMEs, no desenvolvimento e 
seleção das parcerias e dos instrumentos de financiamento que 
conduzam à Aceleração Empresarial com vista à Internacionalização. 
Dinamizar e preparar serviços partilhados e ações coletivas 

4 serviços partilhados instalados e 2 ação coletivas 
preparadas 
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7 – Planear e executar uma ação piloto de internacionalização, com 
vista ao mercado Moçambicano, através da criação de sinergias, por 
um lado, com a comunidade oriunda do Alentejo Litoral, instalada 
naquela pais, e por outro lado, com as dinâmicas empresariais das 
grandes empresas do Ecossistema Sines 

1 ação piloto de internacionalização a Moçambique 
(2pax) 

 

 

 
Datas de Execução / Cronograma 

31.03.2014 a 31.12.2014 [a rever no último trimestre de 2014] 

 

 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Outros 73 080,00€                  
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 73 080,00€            

Ganhos (+)

Outros 73 080,00€                  
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 73 080,00€            

Total -€                    

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real
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2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 75,00% 0,00% 75,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 25,00% 0,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

FAT, Formação 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

FAT 

 

 

 
Impactes Esperados 

Apoio à internacionalização, capacitação das PME para internacionalizar, criação rede de parcerias com acesso a serviços 
partilhados 

 

 

 
Sustentabilidade 

 

 

 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 



7.

100
PLANO DE ACTIVIDADES 2015

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  ++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com  
a Administração; 

+++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Reforço da Capacitação empresarial para a internacionalização 

Breve descrição 
 
Desenvolvimento de iniciativas orientadas para o incremento da competitividade do Ecossistema Sines e das empresas e população 
que o integram. Esta ação está focalizada essencialmente na melhoria da competitividade das empresas, na simplificação 
administrativa, no fomento da transparência do conhecimento e na promoção dos fatores associados à internacionalização do tecido 
empresarial.  
 
Objectivos 
 
ü Disponibilizar serviços multidisciplinares e integrados (individuais ou partilhados), que melhorem a competitividade do tecido 
económico e atraiam novas atividades;  
ü Promover a partilha e transferência de conhecimento entre as grandes unidades de conhecimento empresarial, as unidades do 
sistema científico e tecnológico e as pequenas e médias empresas.  
 

Executar até 2020, orçamento total 1.800.000€ (300.000€/ano) 

 
Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome João Paulo Saraiva 

Função Consultor 

Telefone 912172780 

E-mail joao.saraiva@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

PME’s do Alentejo Litoral/Ecossistema Sines 

 

 
Ecomotores e Contributos 

	  

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

 

X  
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Datas de Execução / Cronograma 

 

 

 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total -€                    

Ganhos (+)

Outros 1 800 000,00€             
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 1 800 000,00€       

Total 1 800 000,00€       

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real

 

2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) Total (€)

300 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 1 800 000,00 €

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER
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Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

 

 
Impactes Esperados 

 

 

 
Sustentabilidade 

	  

	  

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às 
necessidades dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 
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9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; + 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  + 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com  
a Administração; 

+++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Formação Standard 

Breve descrição 
O projecto formação standard 2015, foi concebido de acordo com o diagnóstico das necessidades formativas das empresas e 

da população do Alentejo Litoral. Este projecto engloba algumas das áreas de formação acreditada pela Direcção-Geral do 

Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT). 

 

Áreas de formação: 

 

140 – Formação de professores/formadores e ciências educação 

222 – Línguas e Literaturas Estrangeiras 

310 – Ciências Sociais e do Comportamento 

340 – Ciências Empresariais 

342 – Marketing e Publicidade 

344 – Contabilidade e Fiscalidade 

345 – Gestão e Administração 

380 – Direito 

480 – Informática 

624 – Pescas  

862 – Segurança e Higiene no Trabalho 

 
 
Objectivos 
- Estimular o espírito empreendedor e a inovação pessoal; 

- Desenvolver competências para o desempenho/aperfeiçoamento da função profissional; 

- Capacitar os Recursos Humanos das Empresas e do público em geral; 

- Desenvolver formações que melhorem a competitividade das empresas; 

- Apostar na diversificação da oferta formativa; 

- Melhorar continuamente os serviços prestados. 

 
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Marta Oliveira e Daniela Sequeira 

Função Gestoras de formação 

Telefone 269 000 312 – 269 000 305 

E-mail mjo@sinestecnopolo.org;dfs@sinestecnopolo.org 

 

x  
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Clientes e Beneficiários 

Clientes – formandos activos e inactivos, empresas… 

Beneficiários – Formandos e Empresas 

 

 

 
Ecomotores e Contributos 

 

 

 

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

• Conceber as intervenções formativas propostas para 2015 

• Planear as acções de formação 

• Desenvolver as acções de formação (coordenação pedagógica e apoio logístico) 

• Avaliar as acções de formação 

• Concretizar a pós-acção de formação (elaborar o relatório de execução, elaborar o relatório síntese, encerrar o dossier 
técnico-pedagógico, emitir os certificados) 

 

Formação prevista para 2015 

 

N.º Acções: 21 acções 

N.º Formandos: 153 formandos 

N.º Horas de Formação: 412 horas 

 

 
Datas de Execução / Cronograma 

Janeiro a Junho de 2015 

N.º Acções - 12 acções   

N.º Formandos: 95 formandos  

N.º Horas de Formação: 358 horas  

 

Julho a Dezembro de 2015 

N.º Acções - 9 acções 

N.º Formandos: 58 formandos 

N.º Horas de Formação: 54 horas 
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Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Recursos Humanos Formadores 6.307,50€                    
Outros Custos Indirectos 1.006,88€                    

Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 7.314,38€             

Ganhos (+)

Outros formação standard 13.926,00€                  
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 13.926,00€            

Total 6.611,62€             

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real

 

2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 
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Impactes Esperados 

Novos clientes/parceiros ; 

Diversificação da oferta formativa; 

Contribuição para a melhoria contínua das empresas; 

Contribuição para especialização dos formandos no mercado de trabalho. 

 
Sustentabilidade 

 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  ++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; ++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com  
a Administração; 

+ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Formação à Distância 

Breve descrição 
A formação à distância consiste numa formação com reduzida ou nula intervenção presencial dos participantes, encontrando-

se formador e formandos em lugares geograficamente distantes, utilizando como suporte de comunicação as novas 

tecnologias de informação e comunicação, com vista não só à aquisição de conhecimentos, como também à própria avaliação 

do formando. 

O projecto formação à distância 2015 foi concebido pela unidade de formação e de comunicação como forma de diferenciação 

relativamente à concorrência, oferecendo formação certificada nas áreas de Línguas e Literaturas Estrangeiras, Formação de 

Formadores e Professores e Ciências Empresariais.  

 
Objectivos 
 
- Facilitar o acesso à formação a um maior número de profissionais; 
- Apostar na diversificação da oferta formativa; 

- Melhorar continuamente os serviços prestados. 

- Credibilizar a formação em formato B-Learning e E-Learning; 

 

 
Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Marta Oliveira e Daniela Sequeira 

Função Gestoras de formação 

Telefone 269 000 312 – 269 000 305 

E-mail mjo@sinestecnopolo.org;dfs@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

Clientes – formandos activos e inactivos, empresas… 

Beneficiários – Formandos e Empresas 

 

 

 
Ecomotores e Contributos 

 

 

 

x  
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Parcerias e Serviços Prestados 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

• Credibilizar a formação em formato B-Learning e E-Learning; 

• Implementar os cursos de Línguas em Formato B-Learning; 

• Implementar os cursos de Recursos Humanos, Marketing e Contabilidade em Formato B-Learning; 

• Desenvolver 9 acções de formação, correspondentes a 412 horas; 

• Certificar no mínimo 80 formandos; 

• Melhorar a gestão da plataforma Moodle. 

Formação prevista para 2015 

N.º Acções: 9 acções 

N.º Formandos: 80 formandos 

N.º Horas de Formação: 412 horas 

 

 
Datas de Execução / Cronograma 

 

 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Recursos Humanos formadores 6.885,92€                    
Outros Custos Indirectos 344,30€                      

Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 7.230,22€             

Ganhos (+)

Outros Formação À Distância 15.120,00€                  
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 15.120,00€            

Total 7.889,78€             

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real

 



111 
ANEXO 1 _ FICHAS DE PROjECTO

2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) Total (%)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Impactes Esperados 

 

Novos clientes/parceiros; 

Diversificação da oferta formativa; 

Contribuição para a melhoria contínua das empresas; 

Contribuição para especialização dos formandos no mercado de trabalho. 

 

 

 
Sustentabilidade 

 

 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 
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3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  ++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; ++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com  
a Administração; 

+ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Formação à Medida 

Breve descrição 
A Formação à Medida é uma intervenção formativa direcionada para as empresas, são soluções formativas que correspondem 

as necessidades das pessoas e das organizações oferecendo respostas distintas, pensadas caso a caso, em função dos perfis 

de partida, que permitem uma aprendizagem mais eficaz em sintonia com as características e as exigências do posto de 

trabalho. 

Objectivos 
- Adaptar a formação à realidade de cada empresa; 

 - Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades formativas; 

 - Permitir aos formandos uma aprendizagem mais eficaz e de acordo com as características e exigências do posto de 

trabalho. 

- Angariar novos clientes/parceiros 

 
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Marta Oliveira e Daniela Sequeira 

Função Gestoras de formação 

Telefone 269 000 312 / 269 000 305 

E-mail mjo@sinestecnopolo.org:dfs@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

Empresas e formandos 

 

 
Ecomotores e Contributos 

 

 

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 

 

x  
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Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

Fases do projecto:  

Divulgar a programa formação à medida 

Diagnóstico: Identificação das necessidades de formação coerentes com os objectivos; Definição da estratégia de formação e 
estudo do contexto em que se vai realizar a formação 

Planeamento: Elaboração de proposta (definição dos objectivos, dos conteúdos e identificação das metodologias a utilizar) 

Realização: Utilização de métodos, técnicas e meios pedagógicos adaptados à formação, Acompanhamento do processo 
formativo 

Previsão para 2015 

N.º Acções - 30 acções |N.º Formandos: 180 formandos| N.º Horas de Formação: 154 horas 

 
Datas de Execução / Cronograma 

Janeiro a Junho de 2015 

N.º Acções – 18 acções   

N.º Formandos: 108 formandos  

N.º Horas de Formação: 95 horas  

 

Julho a Dezembro de 2015 

N.º Acções - 12 acções 

N.º Formandos: 72 formandos 

N.º Horas de Formação: 59 horas 

 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Recursos Humanos Formadores 4.587,90€                    
Equipamentos Custos Indirectos 543,76€                      

Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 5.131,66€             

Ganhos (+)

Outros Formação à medida 11.960,00€                  
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 11.960,00€            

Total 6.828,34€             

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real

 



115 
ANEXO 1 _ FICHAS DE PROjECTO

2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 

 

 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

 

 

 

 
Impactes Esperados 

Novos clientes/parceiros  

Diversificação da oferta formativa 

Contribuição para a melhoria contínua das empresas 

Maior proximidade com as empresas 

 

 
Sustentabilidade 
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Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  ++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; ++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

+ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Curso de Aprendizagem - Técnico de Eletrotecnia 

Breve descrição 
 
Este projecto resultou da aprovação da candidatura efectuada, em Julho de 2012, à bolsa de Entidades Formadoras Externas 

dos cursos de aprendizagem, na área de electricidade e energia. Este projecto tem a duração de 3 anos e é financiado pelo 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

 

Os Cursos de Aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância, dirigidos a jovens privilegiando a sua 

inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos. Assumem-se como uma modalidade de 

formação de dupla certificação, constituindo uma modalidade de cumprimento da escolaridade obrigatória. Estes cursos 

destinam-se a jovens com idade inferior e 25 anos e com habilitações iguais ao 3º ciclo do ensino básico ou superior, sem 

conclusão do ensino secundário. 

 
 
Objectivos 
 
Permitir o prosseguimento de estudos; 

Capacitar os jovens para o mercado de trabalho; 

Contribuir para o aumento das qualificações profissionais e escolares dos jovens; 

Dar resposta às reais necessidades do mercado de trabalho; 

Contribuir para a integração dos jovens no mercado de trabalho; 

Contribuir para o aumento dos níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional da região. 

 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Marta Oliveira – Daniela Sequeira 

Função Gestora de Formação 

Telefone 269 000 312 – 269 000 305 

E-mail mjo@sinestecnopolo.org; dfs@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

 

Clientes: Jovens com idade inferior a 25 anos e com habilitações iguais ao 3º ciclo do ensino básico ou superior, sem 
conclusão do ensino secundário 

Beneficiários: Jovens e as Empresas 

 

 

x  
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Ecomotores e Contributos 

 

 

 

 
Parcerias e Serviços Prestados 

IEFP 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

 

• Planear o 2º ano da acção de formação 

• Desenvolver a acção de formação (coordenação pedagógica e apoio logístico) 

• Avaliar a acção de formação 

• Concretizar a pós-acção de formação (elaborar o relatório de execução, elaborar o relatório síntese, encerrar o dossier 
técnico-pedagógico, emitir os certificados) 

 

 
Datas de Execução / Cronograma 

2013 - Início do curso 

2016 - Término do curso 
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Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Outros Encargos com formandos 34 367,04€                  
Recursos Humanos Encargos com formadores 25 770,96€                  
Recursos Humanos Pessoal afecto ao Projecto 22 916,25€                  

Instalações Rendas, alugueres e Amortizações 15 277,00€                  
Outros Preparação e Desenv.acomp.e aval. Das acções 15 277,00€                  
Outros Encargos gerais do projecto 26 932,00€                  

Sub-total 140 540,25€          

Ganhos (+)

Outros Subsidio IEFP 140 540,25€                
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 140 540,25€          

Total -€                    

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real

 

2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

 



7.

120
PLANO DE ACTIVIDADES 2015

Impactes Esperados 

Aumento das qualificações dos jovens, de forma a dar resposta às necessidades do mercado de trabalho; 

Contribuição para especialização dos formandos no mercado de trabalho; 

Aumento do número de parcerias com as empresas direccionadas para esta área. 

 
Sustentabilidade 

 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  + 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; + 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

+ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Vida Activa 

Breve descrição 
O projecto medida vida activa resultou de um protocolo de cooperação estabelecido, em Novembro de 2013, entre o Sines 

Tecnopolo e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), para o desenvolvimento de 3 percursos de formação de 

300 Horas. 

Esta medida pretende consolidar, integrar e aperfeiçoar um conjunto de intervenções orientadas para a activação dos 

desempregados, favorecendo a aprendizagem ao longo da vida, o reforço da empregabilidade e a procura activa de emprego, 

considerando as recomendações da União Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE), bem como a experiência adquirida ao longo dos anos pelo serviço público de emprego. 

Estes percursos destinam-se a jovens ou adultos, desempregados, subsidiados ou não, registados nos Centros de Emprego 

do IEFP, I.P., independentemente das habilitações escolares. 

 
Objectivos 
 

Reforçar a qualidade e celeridade das medidas activas de emprego 

Capacitar os jovens ou adultos com aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que capitalizem, de 

forma gradual, para a obtenção de uma qualificação. 

 

 
Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Marta Oliveira – Daniela Sequeira 

Função Gestora de Formação 

Telefone 269 000 312 – 269 000 305 

E-mail mjo@sinestecnopolo.org; dfs@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

Clientes: Desempregados inscritos nos Centros do IEFP. 

Percursos de nível Superior: jovens licenciados desempregados, que possuam qualificações desajustadas face às 

necessidades do mercado de emprego inscritos nos centros do IEFP. 

Percursos de nível Secundário: jovens desempregados, que possuam o 12.º Ano de escolaridade. 

Beneficiários: Empresas e formandos 

 

 

 

x  



7.

122
PLANO DE ACTIVIDADES 2015

Ecomotores e Contributos 

 

 

 

 
Parcerias e Serviços Prestados 

Parceria com o Instituto Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

• Elaboração dos percursos formativos; 

• Divulgação dos percursos formativos e acompanhamento das sessões de divulgação; 

• Desenvolvimento das acções de formação (coordenação pedagógica, apoio logístico, gestão do SGFOR, controlo de 

assiduidade no Sgfor e elaboração de mapa mensais de pagamento); 

• Concretização do pós-acção de formação (elaboração do relatório de execução, elaboração do relatório síntese, 

encerramento do dossier técnico-pedagógico, emissão dos certificados). 

 

 
Datas de Execução / Cronograma 

2015 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Outros Encargos com formandos 23 149,70€                  
Recursos Humanos Encargos com formadores 19 837,44€                  
Recursos Humanos Pessoal afecto ao Projecto 24 500,00€                  

Instalações Rendas, alugueres e Amortizações 17 500,00€                  
Outros Preparação e Desenv.acomp.e aval. Das acções 14 000,00€                  
Outros Encargos gerais do projecto 14 000,00€                  

Sub-total 112 987,14€          

Ganhos (+)

Outros Subsídio IEFP 112 987,14€                
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 112 987,14€          

Total -€                    

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real
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2015(%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

 
Impactes Esperados 

Desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos formandos. 

Aumento das competências empreendedoras dos formandos. 

Reintegração dos jovens ou adultos no Mercado de Trabalho 

 
Sustentabilidade 

A nível financeiro o projecto é sustentável a 100%. 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 
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5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

- 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

- 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

+ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

- 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Café com Negócios Acção      

Designação Café com Negócios 

Breve descrição 
Encontro de empresários ao pequeno almoço. 
Pretende-se que estes encontros sejam momentos informais acompanhados de uma dinâmica estruturada, de forma a 
conseguir um envolvimento activo das empresas e empresários convidados face ao objectivo proposto. 
 
Objectivos 
 
Estimular a cooperação entre as empresas, facilitando a criação de uma rede de relações empresariais que potencie os seus 
negócios. 
 
Conquistar o reconhecimento dos empreendedores e das PME’s, como parceiro de qualidade, na dinamização da sua 
sustentabilidade e competitividade. 
 
Ser reconhecido pelos ecomotores como o Catalisador do Ecossistema Sines, enquanto núcleo da acção colaborativa e de 
partilha de conhecimento, dinamizador a acelerador da dinâmica empresarial e empreendedora. 
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Andreia Rosa 

Função Assistente de Direcção/Gestora de Clientes 

Telefone 269000300 

E-mail amr@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

Grandes, pequenas e médias empresas; 

Empreendedores; 

Outras entidades 

 
Ecomotores e Contributos 

Soprofor 

 
Parcerias e Serviços Prestados 

Soprofor 

Global H 

 
 

x  
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Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

Nº de edições 

Nº de participantes 

 
Datas de Execução / Cronograma 

Trimestral 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                    

Ganhos (+)

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                    

Total -€                    

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real
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2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

Projectos Colaborativos. 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

Projectos Colaborativos. 

 
Impactes Esperados 

 

 
Sustentabilidade 

 

 

 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 
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5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  ++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto       Acção      

Designação CHECK-IN 

Breve descrição 
O CHECK-IN – Alentejo Litoral Território Turístico é um projecto concebido pelo Sines Tecnopolo, tendo por objectivo 
contribuir para a competitividade e a sustentabilidade do sistema turístico no Alentejo Litoral. 
 
O CHECK-IN permitirá obter uma visão integrada do Turismo no Alentejo Litoral, possibilitando aos vários actores um 
conhecimento mais profundo sobre o sector e as suas actividades, favorecedor de uma acção, individual e colectiva, mais 
eficiente e competitiva 
Objectivos 
- Conhecer o território turístico da região (perfil de visitantes, agentes turísticos e outras entidades ligadas ao turismo) 
- Desenvolver mecanismos de apoio aos agentes turísticos 
- Melhorar o perfil turístico do Alentejo Litoral 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Jorge Colaço, Andreia Rosa e Diogo Trindade 

Função Gestores de Projecto 

Telefone 269 000 300 

E-mail jmc@sinestecnopolo.org, amr@sinestecnopolo.org, dht@sinestecnopolo.org  

 
Clientes e Beneficiários 

Turistas e Visitantes 

Agentes Turísiticos 

 
Ecomotores e Contributos 

Câmaras Municipais 

DarkSky Alqueva 

Turismo do Alentejo 

União Europeia 

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 
 

Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

Implementação do Sistema ETIS (Sistema Europeu de Indicadores de Turismo) 

x  
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A segunda fase inicia-se, mediante os resultados alcançados e as necessidades detectadas, com a implementação de medidas 
e a realização de actividades que permitirão alcançar o sucesso quer do próprio projecto quer dos intervenientes envolvidos  

 
Datas de Execução / Cronograma 

2015 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                    

Ganhos (+)

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                    

Total -€                    

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real

 

2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas
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Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

Projectos Colaborativos 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

Projectos Colaborativos 

 
Impactes Esperados 

- Desenvolvimento Turístico Integrado 

- Cultura Colaborativa 

- Projectos em Parceria 

- Rede de Agentes Turísticos 

- Candidaturas Conjuntas a Financiamentos 

 
Sustentabilidade 

Candidaturas de projectos no âmbito do próximo quadro comunitário 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  + 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  + 
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11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Concurso de Ideias – criAtividade 2015	  

Breve descrição 
 
O concurso de ideias CRIATIVIDADE 2015 é organizado pelo Sines Tecnopolo, em parceria com a 
Associação Acredita Portugal e tem por finalidade apoiar técnica e materialmente o potencial criativo 
e de inovação, através de ferramentas para a capacitação técnica das competências de gestão, 
jurídicas de promoção e de divulgação dos seus promotores na categoria de: 
 
“Economia Verde”: Ideia inovadoras de desenvolvimento económico, inclusão social e/ou 
preservação do meio ambiente 
 
As candidaturas serão avaliadas segundo os seguintes critérios: 
 
PROJECTO: EXEQUIBILIDADE e PERTINÊNCIA         
 

• Inovação 
• Viabilidade 
• Maturidade 
• Integração no contexto de implantação 
• Alinhamento com a estratégia 2020 
• Sustentabilidade ambiental 

 
PROMOTORES: PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

• Competências técnicas 
• Competências sócio comportamentais 

 
Objectivos 
 

• Incentivar o Empreendedorismo  

• Apoio à criação de empresas da área das Incustrias criativas 

• Angariar novos projecto para a incubadora do Sines Tecnopolo 

• Estabelecer novas parcerias alinhadas com a estratégia do Sines Tecnopolo 

• Com este desafio, para além de estimularmos o Empreendedorismo e a Empregabilidade, 

procuramos contribuir para algumas das 5 metas da Estratégia Europa 2020, nomeadamente a 

de “cumprir os objectivos em matéria de clima/energia 20/20/20” cujo propósito se definiu por: 

Ø reduzir as emissões de gases com efeito de estufa na UE para pelo menos 20% abaixo 

dos níveis de 1990; 

Ø aumentar para 20% a proporção do consumo energético da UE com origem em fontes 

renováveis; 

Ø reduzir, através da eficiência energética, a quantidade de energia primária usada em 

20% em comparação com os níveis previstos. 

 

x  
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Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Susana Coelho  

Função Gestores de Projecto 

Telefone 269000300 

E-mail sic@sinestecnopolo  

 
Clientes e Beneficiários 

• Promotores individuais com 18 anos ou mais, residentes em Portugal, ou que tenham 

nacionalidade portuguesa, independentemente do local de residência; 

• Equipas até 5 elementos, compostas por promotores com 18 anos ou mais, residentes em 

Portugal, ou que tenham nacionalidade portuguesa, independentemente do local de 

residência; 

• Entidades com ou sem fins lucrativos, com sede em Portugal, desde que tenham aberto a 

actividade há quatro meses ou menos e possuir situação regularizada face à administração 

fiscal e segurança social. 

Não é obrigatório que os promotores que se candidatam individualmente ou em equipa estejam 

legalmente constituídos enquanto empresa; 

 

 
Ecomotores e Contributos 

 

• PKF - Júri, divulgação e Bolsa de 16 horas de consultoria especializada em gestão para vencedor 

• Coelho Ribeiro & Associados - Júri, divulgação e Bolsa de 16 horas para apoio Jurídico para o vencedor 

• CMS - Disponibilização do suporte de Outdoor da rotunda da Barbuda em Sines, divulgação 

• D.R. Economia do Alentejo – Divulgação 

• PPL: Divulgação 

• AICEP Global Parques - Patrocínio 500€ + sala de incubação 

• Caixa de Crédito Agrícola - Patrocínio 500€ 

• APS – Patrocínio 750€ 

• Plexus – Patrocínio 300€ 

 
Parcerias e Serviços Prestados 

Gráfica de Santiago - produção gráfica do outdoor e roll up 

Webnode - dominio e base de suporte do site do concurso 

Facebook - divulgação 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 



135 
ANEXO 1 _ FICHAS DE PROjECTO

Indicadores de Execução: Nº de candidaturas / Objectivo: 40 

Periodicidade: Anual 

 

Datas de Execução / Cronograma 

2015 
• 16 de Janeiro: Abertura do período de candidaturas 
• 6 de Março: Encerramento do período de candidaturas 
• 10 de Abril: Publicação do Finalistas  
• 16 de Abril: Prova Criatividade 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Recursos Humanos RH Internos 1.000,00€                    
Outros Despesas administrativas e impressões 150,00€                      

Comunicação Site criatividade - renovação 150,00€                      
Outros Welcome-Coffee 30,00€                        
Outros Coffee-break manhã 120,00€                      
Outros Almoço 375,00€                      
Outros Aguas 10,00€                        

Recursos Humanos Host 50,00€                        
Outros Deslocações Jurados 300,00€                      
Outros Deslocações finalistas 150,00€                      
Outros ALOJAMENTO Jurados 200,00€                      
Outros FORMULARIOS ON LINE 10,00€                        

Equipamentos SOM – EQUIPAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA (iva incluido) 184,50€                      
Outros Trofeus 75,00€                        
Outros Letering vinil decoração auditorio (sem colocação) 77,50€                        
Outros Premios Viagem + alojamento e ajudas de custo 2.500,00€                    

Sub-total 5.382,00€             

Ganhos (+)

Escolha a opção Patrocinio Caixa Credito Agricola 500,00€                      
Escolha a opção Patrocínio AICEP Global Parques 500,00€                      
Escolha a opção Patrocínio APS 750,00€                      
Escolha a opção Patrocínio Plexus 300,00€                      
Escolha a opção Outros patrocínio ou apoios em serviços ou bens 3.332,00€                    
Escolha a opção -€                           

Sub-total 5.382,00€             

Total -€                    

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real / IVA Incluído
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2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FSE

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

Novos projectos para a Incubadora do Sines Tecnopolo 

Novos parceiros estratégicos, nomeadamente parques e incubadoras internacionais 

Estreitamento de relações com parceiros já existentes: IEFP, CRA, AICEP, APS, etc 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

Candidaturas provenientes dos promotores do Semente	  

 
Impactes Esperados 

Na organização: 

Divulgação nacional e internacional do Sines Tecnopolo  

Angariação de novos projetos para Incubação 

Angariação de novos parceiros estratégicos 

 

Na economia: 

Nascimento de novas empresas de que melhorem competitividade da região, confiram vitalidade à economia e 
criem emprego qualificado em sectores de futuro. 

 

 
Sustentabilidade 

Este é um projeto sustentável do ponto de vista financeiro para a organização porque se espera  financiado a 
100% pelos patrocinadores. Numa perspetiva regional e nacional é igualmente sustentável já que promove o 
empreendedorismo, a criação de emprego e dinamiza a atividade económica e o tecido empresarial. 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  
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1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines, nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de 
acordo com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às 
necessida-des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines, nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e 
associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos 
Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projetos colaborativos com objetivos partilhados com 
a Administração; 

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação 
EXPERIMENTA on Rail - Programa	  de	  Capacitação	  Ativa	  para	  a	  Inovação	  Psicossocial,	  Cidadania	  e	  

Empreendedorismo	  Jovem	  

Breve descrição 
Na atual conjuntura, reveladora de uma crise económica e financeira, os problemas sociais são inevitavelmente 

agravados e as abordagens convencionais de resposta a estes problemas tendem a torna-se cada vez mais 

ineficazes, tornando-se evidente a necessária aposta em soluções transversais e multidisciplinares e em 

abordagens inovadoras, nomeadamente em matérias relacionadas com juventude, inclusão e cidadania. 

 

O programa EXPERIMENTA on Rail pretende dar uma resposta inovadora na área da inclusão social de jovens 

com risco de exclusão social. Acreditando nas potencialidades individuais e diferenciadoras de cada ser 

humano, propõem-se fornecer ferramentas e competências aos destinatários, geradoras de respostas internas, 

também elas inovadoras, face à instabilidade, que potenciem a empregabilidade o empreendedorismo e 

consequentemente a inclusão social 

 

Consideramos que a aprendizagem não formal, as experiências diversificadas em contexto real de trabalho e o 

diálogo intercultural têm um impacto positivo na orientação e definição de um projeto de vida de jovens em 

situação vulnerável, para a qual a escola convencional já esgotou todas as respostas.  

 

Os empregadores procuram cada vez mais jovens com aprendizagens extracurriculares como Erasmus, 

InterRail, estágios e voluntariado. Este tipo de atividades está na maioria das vezes fora do alcance dos jovens 

carenciados, por variados motivos que se prendem com questões financeiras ou falta de estímulo e referências 

por parte dos pares e família. O Experimenta on Rail proporciona aos destinatários não apenas uma experiência 

única nas suas vidas mas também uma ferramente facilitadora: um elemento-chave nos currículos destes 

jovens. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia que propomos é composta por 3 tipologias de ações, que integram as 3 FASES de intervenção 

antecipadas por uma fase zero: o período de seleção dos indivíduos e recrutamento e formação de recursos 

humanos envolvidos e a divulgação do programa. 

Objectivos 
 

• Promover e ativar potencialidades inatas ou adquiridas, individuais e coletivas 

• Capacitar os jovens de recursos psicossociais que reforcem a sua autonomia e iniciativa empreendedora  

• Estimular o raciocínio crítico e a capacidade de reflexão sobre o mundo 

• Promover a cidadania ativa, a tolerância e a igualdade de género 

• Estimular a iniciativa solidária  

X  
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• Estimular o interesse por atividades e ações que desenvolvam as competências profissionais e/ou de 

empregabilidade  

 
Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Susana Coelho / Jorge Colaço 

Função Gestores de Projecto 

Telefone 269000300 

E-mail sic@sinestecnopolo / jmc@sinestecnopolo 

 
Clientes e Beneficiários 

Jovens com residência em Portugal, entre os 18 e os 24 anos, carenciados e em situação ou em risco de 
exclusão. 

 
Ecomotores e Contributos 

Câmara Municipal de Sines 
Tipo de entidade: Autarquia local 

Principais contributos para o projeto: Cedência de instalações, equipamentos e transporte para atividades 

pontuais. 

 

CP - Comboios de Portugal, E.P.E., 

Tipo de entidade: Comboios de Portugal, E.P.E., é, desde de Junho de 2009 (Decreto-Lei n.º 137-A/2009, de 12 

de Junho), uma entidade pública empresarial, detida a 100% pelo Estado Português. 

Principais contributos para o projeto: Patrocínio ou desconto nos bilhetes de InterRail 

 

 

CPCJ de Sines / CPCJ de Santiago do Cacém e CPCJ de Odemira – Sines/Santigo/Odemira 

Tipo de entidade: As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens são entidades oficiais não judiciárias, 

baseadas numa lógica de parceria local, com autonomia funcional, que visam promover os direitos da criança e 

do jovem e de prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetarem a sua segurança, saúde, formação, 

educação ou desenvolvimento integral, deliberando com imparcialidade e independência. 

Principais contributos para o projeto: Sinalização do público-alvo e acompanhamento/ ações de sensibilização 

junto das famílias. 

 

Segurança Social – REDE SOCIAL Sines – Sines  

Tipo de entidade: A Rede Social é um Programa que incentiva os organismos do setor público (serviços 

desconcentrados e autarquias locais), instituições solidárias e outras entidades que trabalham na área da ação 

social, a conjugarem os seus esforços para prevenir, atenuar ou erradicar situações de pobreza e exclusão e 

promover o desenvolvimento social local através de um trabalho em parceria.  

Principais contributos para o projeto: Sinalização de jovens e informação acerca da situação sócio-economica 

das famílias. Participação no processo de seleção.  

 

IEFP – Sines 

Tipo de entidade: O Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, é o serviço público de emprego nacional 
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e tem como missão promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através da 

execução das políticas ativas de emprego, nomeadamente de formação profissional.  

Principais contributos para o projeto: Ações de sensibilização na última fase do projeto com o objetivo de dar a 

conhecer aos jovens as medidas de apoio ao empreendedorismo e/ou encaminhamento para formação 

profissional especializada.  

 

Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém – Sines  

Tipo de entidade: Associação sem fins lucrativos que tem por objetivos: Contribuir para uma maior integração 

dos cidadãos imigrantes na sociedade de acolhimento através de uma rede de serviços específicos; Reforçar o 

apoio humano e material aos dois projetos locais; Reforçar a precisão e aumentar o leque de informações 

através do CLAII (Centro local de Apoio à Integração dos Imigrantes); Prestar apoio, atendimento, 

esclarecimento e informações sobre questões relacionadas com legalização, nacionalidade, trabalho, articulação 

com entidades parceiras; Realização de campanhas de divulgação e informação sobre leis da nacionalidade e 

imigração; Promoção de atividades lúdicas e pedagógicas, promoção do convívio, do desporto, da cultura, da 

educação/formação, da saúde; Promoção de iniciativas de reforço da identidade e diversidade cultural; Prevenir 

e reparar situações de carência, de disfunção e marginalização; Manter a comunidade informada sobre as leis 

do país e sobre os seus direitos e deveres junto da comunidade de acolhimento; Unir em seu torno toda a 

comunidade e seus descendentes residentes em Sines e Santiago do Cacém e áreas abrangentes do litoral 

alentejano 

Principais contributos para o projeto: Sinalização e encaminhamento de jovens na fase 0 do programa; 

atividades de Micro-estágio a realizar na fase 2 do programa. 

 

Projeto Apriori – Programa Escolhas – Sines  

Tipo de entidade: Desenvolvido no âmbito do Programa Escolhas e visa a intervenção com crianças e jovens 

entre os 6 e os 24 residentes no concelho de Sines. Através do À Priori, foram criados dois espaços de 

intervenção distintos e complementares: um espaço com atividades lúdicas e pedagógicas, em que se pretende 

apoiar na elaboração de trabalhos escolares e desenvolver trabalhos manuais, entre outras atividades, 

propiciando o espírito de trabalho em grupo; e um Centro de Inclusão Digital (CID@NET), que permite o apoio 

diário ás TIC´s e acesso gratuito à Internet. 

Principais contributos para o projeto: Sinalização e encaminhamento de jovens na fase 0 do programa; 

atividades de Micro-estágio a realizar na fase 2 do programa. A coordenação sugere que os jovens dinamizem 

atividades para as crianças do projeto e sejam seus monitores/facilitadores por um dia. 

 

Associação Intervir – Santo André, Santiago do Cacém 

Tipo de entidade: Associação de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Social e Cultural é uma entidade sem 

fins lucrativos de cariz social, sediada em Vila Nova de Santo André, concelho de Santiago do Cacém. Procura 

desenvolver e apoiar práticas que respondam às lacunas existentes na intervenção com os jovens, famílias e 

comunidade em geral. 

Principais contributos para o projeto: Sinalização e encaminhamento de jovens na fase 0 do programa; 

atividades de Micro-estágio a realizar na fase 2. 

 

Galp Energia – Sines  

Tipo de entidade: A Galp Energia é a empresa portuguesa com mais experiência no setor energético, contando 

já com três séculos de uma história de sucesso. Para tal, é fundamental a sua estrutura organizacional, virada 

para o cliente e para a satisfação das suas necessidades, bem como o respeito pelos princípios de integridade e 
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transparência. A atividade da empresa assenta, ainda, em pilares fundamentais, como o trabalho em equipa e a 

valorização individual, o empreendedorismo, a orientação para resultados, a inovação e melhoria contínuas e a 

segurança humana e ambiental. 

Principais contributos para o projeto: Apoio na divulgação/promoção do EXPERIMENTA on Tour; Apoio nas 

atividades de Micro-estágio a realizar com os jovens do programa. 

 

Escola Tecnológica do Litoral Alentejano – Sines  

Tipo de entidade: É uma Escola Profissional de prestígio reconhecido junto de toda a comunidade, com especial 

relevância para potenciais Empregadores, onde os Jovens e suas famílias vejam uma das melhores hipóteses 

de realizar os seus estudos secundários profissionais, pós-secundários, de atualização e outros que se venham 

a revelar de interesse  

Principais contributos para o projeto: Participação no programa, enquanto anfitriã nas atividades de promoção 

do programa protagonizadas pelos jovens do EXPERIMENTA on Tour; ações informativas na última fase do 

programa. 

 

Câmara Municipal de Odemira 

Tipo de entidade: Autarquia Local  

Principais contributos para o projeto: Cedência de instalações, equipamentos e transporte para atividades 

pontuais.  

 

Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

Tipo de entidade: Autarquia Local  

Principais contributos para o projeto: Cedência de instalações, equipamentos e transporte para atividades 

pontuais.  

 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção Serviços da Região Alentejo (DGEstE – DSRA) – Évora 

Tipo de entidade: Organismo público do Ministério da Educação 

Principais contributos para o projeto: Mediação e Acompanhamento nas parcerias a estabelecer com Espanha 

no que refere à Escolas e outras entidades relacionadas com a Educação para o Empreendedorismo e/ou 

Inclusão Social, a incluir na Tour, para a visitas promocionais do EXPERIMENTA nas quais os nosso jovens se 

apresentarão enquanto embaixadores máximos do programa. 

 

Parceiros Internacionais 

 

Consejería de Educación y Cultura Junta de Extremadura – Mérida, Espanha 

Tipo de entidade: Organismo governamental  

Principais contributos para o projeto: Mediação e Acompanhamento nas parcerias a estabelecer com Espanha 

no que refere à Escolas e outras entidades relacionadas com a Educação para o Empreendedorismo e/ou 

Inclusão Social, a incluir na viagem, para a visitas promocionais do EXPERIMENTA nas quais os nosso jovens se 

apresentarão enquanto embaixadores máximos do programa. 

 

Fédération Pionnières – Paris, França - Entidade francesa que desenvolve e estimula uma rede de incubadoras 

procurando soluções inovadoras dedicadas às mulheres criativas sob a marca "Pioneiras” 

 

EBN – European Business Network -  EBN é uma rede de cerca de 150 organizações certificadas | BIC (centros 
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empresariais e de inovação) e 100 outras organizações que apoiam o desenvolvimento e crescimento de 

empreendedores inovadores, start-ups e PME. EBN é também uma comunidade de profissionais cujo trabalho 

do dia-a-dia ajuda essas empresas a crescer de forma mais eficaz, eficiente e sustentável. O sines Tecnopolo 

faz parte da rede EBN 

 

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 
Alojamento /Alimentação/Formadores e Consultores (a definir)	  

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

FASE 0 _ PREPARAÇÃO 
Duração: 30 Dias 
 
_ Sinalização dos Jovens participantes por parte das entidades parceiras com responsabilidades em matéria de 
infância e juventude. Triagem e análise do perfil e competências. Constituição do grupo dos jovens 
participantes na FASE 1 deste programa; Recrutamento e seleção dos RH externos; Definição da Imagem e 
Plano de Comunicação do Programa; Definição concreta e planeamento final das atividades específicas, 
participação dos parceiros e atualização da calendarização face à data de aprovação da candidatura; 
_ Ação de formação dirigida aos profissionais no âmbito da juventude a ser ministrada especificamente para os 
técnicos envolvidos neste Projeto Piloto. INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL COM JOVENS EM RISCO – 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EXPERIMENTA ON Rail; 
 
Objetivo geral: dotar os técnicos de conhecimentos específicos na área e desenvolver competências que lhes 
permitam intervir, de forma fundamentada, junto dos destinatários alvo integrados no projeto EXPERIMENTA 
on Rail. 
 
Local onde se desenvolve a atividade: Sines Tecnopolo 
 
O projeto encontra-se dividido em 3 fases de intervenção complementares que ajudam os jovens a atingir os 
objetivos propostos através desta metodologia que aparentemente privilegia o caminho em detrimento da 
meta, para que de forma subtil e sem ruturas evidentes eles se identifiquem com os conteúdos, ações e 
informações facultadas e as apreendam progressiva e eficazmente 
 
FASE 1 _ PREPARA-TE 
Duração: 30 Dias 
 
A fase 1 (capacitação na área das competências base para preparação da viagem) revelasse primordial para os 
jovens adquirirem competências base para o sucesso da fase 2. 
A capacitação será realizada recorrendo a metodologias essencialmente práticas, que irão permitir aos jovens 
adquiri-las de forma motivante e consciente. Os jovens serão devidamente informados sobre todas as etapas 
do programa e saberão que terão de cumprir os objetivos individuais propostos para esta fase (definidos 
conjuntamente jovem + Psicólogo educacional), para posteriormente terem acesso à fase seguinte, fomentando 
uma competitividade saudável orientada para a perspetiva positiva de que todos detêm o potencial intrínseco 
necessário ao alcance desses objetivos. 
 
Metodologia da Fase 1 
Sessões coletivas de capacitação com incidência específica nas áreas das competências base dos destinatários, 
para a preparação da viagem EXPERIMENTA e do projeto de vida, avaliação dos progressos e seleção dos 
jovens que participarão na 2ª e 3ª fases. Prevê-se que dos 40 jovens participantes nesta fase apenas 30 
passem à fase seguinte, antecipando desistências ou por serem diagnosticados problemas cujo foro de resposta 
ultrapasse as competências dos técnicos e objetivos do programa (ex. problemas psiquiátricos; medidas 
de coação ou medidas cautelares que obriguem ao afastamento ou internamento em lar de acolhimento) no 
entanto, se todos os jovens participantes nesta fase se verificarem elegíveis, todos poderão participar nas fases 
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2 e 3. 
 
FASE 2 _ EXPERIMENTA on RAIL 
Duração: 30 Dias 
 
Na fase 2 os jovens selecionados anteriormente terão a possibilidade de fazer micro-estágios em diversas áreas 
distintas em entidades de reconhecido mérito nas suas áreas de atividade. Além de entidades e empresas 
nacionais, os jovens realizarão paragens estratégicas na sua viagem InterRail onde irão conhecer e 
experimentar o trabalho real desenvolvido no terreno. As parcerias criadas para a concretização deste 
processo, permitem disponibilizar aos jovens uma significativa diversidade de áreas profissionais e de 
intervenção social permitindo-lhes alargar horizontes e experienciar realidades desconhecidas para muitos e 
que poderão despertar em si novas áreas de interesse e investimento pessoal a incluir no seu real projeto de 
vida. 
 
Metodologia da Fase 2 
Tour Internacional em formato InterRail: Espanha, França e Itália. 
 
FASE 3 _ DECIDE 
Duração: 60 Dias 
 
Finalmente na fase 3, onde irão, individualmente mas com o apoio dos consultores, desenvolver, mapear, 
planificar e redigir o seu o próprio projeto de vida, facilitado e otimizado pela novas competências e vivências 
adquiridas, com enfoque essencial para a autoconsciência sobre a mudança operada na sua perspetiva sobre si 
próprios e sobre as suas capacidades e competências passíveis de serem recursos para o autoemprego ou 
capital para a empregabilidade. 
 
Metodologia da Fase 3 
Sessões em pequeno grupo (máx. 5 elementos) de Consultoria e Acompanhamento para a Elaboração e 
Apresentação do Projeto de Vida dos Jovens Participantes. + Sessões de Acompanhamento e Tutoria que 
assegurem a integração dos jovens na vida profissional, formação profissional ou desenvolvimento de projeto 
ou ideias de negócio, como plano de marketing, plano de negócios, etc. 
 
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
 
De forma a conhecer a (in)existência de desvios e o nível de prossecução dos objetivos, a Implementação do 
EXPERIMENTA on RAIL será regularmente monitorizado e (re)adaptado no sentido de garantir o sucesso das 
fases definidas. Neste contexto, também todas as ações serão avaliadas em termos dos resultados e impactos 
produzidos. Numa fase final do projeto, serão aplicados instrumentos de recolha de dados similares aos da fase 
inicial que permitam uma comparação entre as expectativas iniciais e os resultados alcançados. Deste 
modo,será possível aferir o grau de prossecução dos objetivos estabelecidos à priori, bem como o grau de 
concretização das expectativas dos destinatários do programa. 

 

 

 
Datas de Execução / Cronograma 

FASE 0 
Calendário de Execução: 

• Início: 02 de Fevereiro de 2015 
• Fim: 3 de Marçp de 2015 
 

FASE 1 
 
Sessões Teorico-práticas 

Calendário de Execução: 

• Início: 16 de Março de 2015 

• Fim: 17 de abril de 2015 

FASE 2 

 

InterRail 

Calendário de Execução: 
• Início: 1 de Maio de 2015 
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• Fim: 30 de Maio de 2015 
 

FASE 3 

 

Consultoria 

 

Calendário de Execução: 

• Início: 01 de Junho de 2015 

• Fim: 30 de Junho de 2015 

Tutoria 

Calendário de Execução: 

• Início: 1 de Julho de 2015 

• Fim: 31 de Julho de 2015 
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Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Outros FASE 0 -€                           
Outros Preparação, gestão e monitorização do projecto 1.000,00€                    
Outros Formação para os técnicos 984,00€                      
Outros Despesas administrativas 800,00€                      
Outros Promoção/Divulgação do Projecto 2.000,00€                    
Outros FASE 1 -€                           
Outros Gestão e monitorização do projecto 1.000,00€                    
Outros Formação  1.476,00€                    
Outros Despesas administrativas 1.200,00€                    
Outros Subsídio de alimentação para os jovens 2.732,80€                    
Outros FASE 2 -€                           
Outros Gestão e monitorização do projecto 1.000,00€                    
Outros InterRail Jovens 17.680,00€                  
Outros IterRail Ténicos/Monitores 2.672,00€                    
Outros Alojamento 19.800,00€                  
Outros Alimentação 19.800,00€                  
Outros Honorários RH 6.150,00€                    
Outros Outros não previstos 500,00€                      
Outros FASE 3
Outros Gestão e monitorização do projecto 1.000,00€                    
Outros Tutoria/consultoria 984,00€                      
Outros Subsídio de alimentação para os jovens 1.366,40€                    
Outros Despesas administrativas 800,00€                      
Outros Avaliação/Divulgação dos Resultados do Projecto 1.000,00€                    

Total 83.945,20€            

Estimativa Orçamental 

Enquadramento IVA - Afectação Real / Iva incluído 
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2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FSE

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

Novos projetos para a Incubadora do Sines Tecnopolo 

Novos parceiros 

Estreitamento de relações com parceiros já existentes 

Concretização de atividades no âmbito da responsabilidade social 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

Know-How e parcerias estabelecidas no âmbito do Empreender na Escola, como a Consejería de Educación y 

Cultura Junta de Extremadura – Mérida, Espanha ; Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção 

Serviços da Região Alentejo (DGEstE – DSRA) – Évora, 

Know-How e parcerias estabelecidas no âmbito do Projeto M, como a com a Association Démocratique des 

Femmes du Maroc – Casablanca – Marrocos; a Rabat Pionnières, e a Fédération pionnières 

Know-How e parcerias estabelecidas no âmbito do concurso criAtividade 2013 como a pareceria com o 

Microcrédito Millennium BCP	  

 
Impactes Esperados 

Na organização: 

Divulgação nacional e internacional do Sines Tecnopolo  

Angariação de novos projetos para Incubação 

Angariação de novos parceiros estratégicos 

 

Na sociedade: 

Inclusão e reconhecimento das capacidades dos jovens em risco de exclusão para empreender e gerar 
autoemprego  

 

Na economia: 
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Criação de novas empresas com viabilidade/sustentabilidade 

Criação de emprego 

 

 
Sustentabilidade 

Este é um projeto sustentável do ponto de vista financeiro para a organização já que é financiado a 100% pelo 
POPH. Numa perspetiva regional e nacional é igualmente sustentável já que promove empregabilidade, e 
dinamiza a atividade económica e o tecido empresarial. 

A sustentabilidade cultural e social deste projeto é igualmente significativa já que promove a igualdade de 
género, a inclusão social e a melhoria das condições de vida deste jovens e consequentemente das suas 
famílias. 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines, nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de 
acordo com as suas necessidades;  

++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às 
necessida-des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines, nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e 
associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos 
Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; ++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projetos colaborativos com objetivos partilhados com 
a Administração; 

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Semente – Programa de Pré-Incubação 

Breve descrição 
 
O PROGRAMA SEMENTE integra-se nas áreas de intervenção do Sines Tecnopolo, tendo em vista o estímulo e apoio à criação 
do auto-emprego e a promoção de novos negócios. Surge como resposta à inexistência na região de uma organização e de 
um modelo que apoie e oriente os empreendedores na fase de esboço das suas ideias e nos primeiros passos para a sua 
planificação e posterior constituição formal das suas empresas. Neste momento inicial não existe, habitualmente, 
disponibilidade financeira para aceder a um espaço nem a orientação técnica para a concepção do negócio, o que pode 
conduzir ao insucesso boas ideias e grandes empreendedores. 
Este é um programa de Pré-incubação e aplica-se aos casos em que a ideia/projecto não está consolidada(o), não existe 
empresa constituída ou foi constituída muito recentemente. Trata-se de uma fase de desenvolvimento e avaliação das ideias 
empresariais ou sociais, com vista à sua concretização, caso seja verificada a sua viabilidade. 
Desenvolve-se presencialmente, em espaço co-work ou com acompanhamento regular à distância, durante um período de 6 
meses. Este programa, não tem como objectivo facilitar a criação indiscriminada de novas empresas 
mas sim estimular o espírito empreendedor responsável, procurando identificar os promotores que reúnam nos seus 
projectos e no seu perfil socio-comportamental as condições para avançar, com algumas garantias de sobrevivência e 
crescimento através da simultânea identificação de soluções para as suas necessidades 
 
_ Posto de trabalho em espaço co-work (em sala ou laboratório/oficina) 
_ Mobiliário base (secretária e cadeiras) 
_ Consultoria para o desenvolvimento do Plano de Negócios 
_ Consultoria para o desenvolvimento do Plano de Marketing 
_ Cartão de acesso ao espaço 24h por dia 
_ Climatização, limpeza e manutenção 
_ Água e electricidade 
_ Acesso à rede estruturada de comunicações com telefone e internet 
_ Serviço de recepção das 9h às 18h 
_ Apoio administrativo (recepção e encaminhamento de chamadas telefónicas, 
recolha e distribuição do correio) 
_ Apoio na constituição da empresa 
_ Promoção do contacto com investidores e com todos os Ecomotores e 
Parceiros do Ecossistema do Sines Tecnopolo 
_ Apoio ou encaminhamento para a elaboração de candidaturas a Sistemas de 
Incentivos ao Investimento 
_ Design do logótipo do Projecto/Empresa 
_ Utilização da sala de reuniões 6 horas por mês 
 
Período de fidelização: 
Os projectos cuja viabilidade seja verificada e iniciem actividade passam para a fase de incubação, contratualizando com o 
Sines Tecnopolo, por um período mínimo de um ano, uma das modalidades de incubação disponíveis, à sua escolha. 
 
Objectivos do período de fidelização: 

• Incutir no empreendedor um factor de responsabilização e o sentido cívico e social de retorno à organização, pelo 
apoio que lhe foi prestado. 

• Garantir a sustentabilidade do programa a médio-longo prazo. 
• Possibilitar a futuros empreendedores o acesso ao mesmo programa de apoio. 

 
 
Objectivos 
Promover o empreendedorismo e apoiar os empreendedores na fase mais embrionária dos projetos, orientando-os na 
definição da ideia, plano de negócios e plano de marketing 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

 x 
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Nome Susana Coelho  

Função Gestora de Projecto 

Telefone 269000300 

E-mail sic@sinestecnopolo  

 
Clientes e Beneficiários 

Empreendedores, de qualquer idade, que pretendam criar o seu negócio ou melhorar o modelo e estratégia inicial, de um 
negócio recentemente criado. 

 
 

Parcerias e Serviços Prestados 
Não previsto. Todos os serviços são prestados internamente 
 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

O trabalho de realização do projecto deve decorrer de forma contínua e ininterrupta durante todo o tempo de vigência do 
programa, desenvolvendo-se em formato presencial, em open space e co-work, nos termos do presente contrato. 

1.ª Fase – Acção formativa sobre “A elaboração do plano de negócios” – a realizar no prazo de 30 dias a contar da assinatura 
do presente contrato. 

2.ª Fase – Análise do Plano de negócios elaborado pelo Segundo Outorgante, 

Para efeitos da realização das actividades da 2.ª Fase, o empreendedor fica obrigado a entregar o seu plano de negócios no 
prazo de 60 dias a contar do final da 1.ª Fase 

 
Datas de Execução / Cronograma 

A decorrer durante todo o ano. 
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Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Recursos Humanos Consultoria Financeira - RH Internos 5.934,00€                    
Recursos Humanos Consultoria de Marketing - RH Internos 3.528,00€                    
Recursos Humanos Consultoria Externa 12.000,00€                  

Recursos Humanos Apoio e orientação para procedimentos
administrativos, constituição e início de actividade 7.512,00€                    

Recursos Humanos Design - RH Internos 5.376,00€                    
Recursos Humanos Serviços de Recepção - RH Internos 2.178,00€                    

Consumíveis Consumos com água e electricidade e telefones 2.400,00€                    
Outros Limpeza - RH Internos + Produtos 2.160,00€                    

Instalações Manutenção de instalações e equipamentos 1.800,00€                    
Outros Deslocações 2.400,00€                    

Recursos Humanos Monitorização e avaliação do programa 500,80€                      
Comunicação Divulgação e comunicação de resultados 918,40€                      

Outros Outros não previstos 600,00€                      

Sub-total 47.307,20€            

Ganhos (+)

Outros Retorno mínimo um ano depois em serviços de incubação 11.808,00€                  
Outros Patrocínio 47.307,00€                  

Sub-total 59.115,00€            

Total 11.807,80€            

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real / IVA incluído
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2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FSE

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

Novos projetos para a Incubadora do Sines Tecnopolo/rentabilidade após 6 meses 

Novos parceiros 

Concretização de atividades no âmbito da responsabilidade social 

Intervenção precoce do Sines Tecnopolo na definição de novas actividades e mercados 

Novas empresas para o projecto RCI 
 

Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

Projetos que sejam de base tecnológica podem beneficiar da rede e plataforma web criada pelo Projeto EIBT 

Sudoe; 

 
Impactes Esperados 

Na organização: 
Divulgação nacional do Sines Tecnopolo 
Angariação de novos projetos para Incubação 
Angariação de novos parceiros estratégicos 
Na sociedade: 
Melhoria das condições de vida dos participantes, muitas vezes em situação de desemprego. Valorização pessoal, por via da 
valorização e reconhecimento das suas ideias de negócio. 
Na economia: 
Criação de novas empresas com viabilidade/sustentabilidade 
Criação de emprego 
 

Sustentabilidade 

Este é um programa de grande sustentabilidade do ponto de vista social, já que permite o acesso a todos os empreendedores 
aos apoios para a elaboração de projectos de criação de empresas e ideias de negócio, independentemente da sua 
disponibilidade financeira. 

Para o Sines Tecnopolo, do ponto de vista financeiro, este programa constitui um investimento que já começou a ter retorno 
uma vez que da ocupação inicial dos espaços antes da implementação do programa que se encontrava em cerca de 2% está 
agora com 100% dos espaços ocupados. A EDP manifestou interesse em patrocinar o programa pelo que se essa 
possibilidade se concretizar e os custos forem cobertos a 100% o Sines Tecnopolo ainda beneficiará de um ganho de cerca de 
11000€ por ano com a manutenção do programa provenientes do período de fidelização em incubação virtual modalidade 1 

 



7.

152
PLANO DE ACTIVIDADES 2015

Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines, nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de 
acordo com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às 
necessida-des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines, nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e 
associados;  

++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos 
Associados/Parceiros;  

++ 

9. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

10. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

11. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines com as Estratégias da Administração; 

+++ 

12. Construir, dinamizar e gerir projetos colaborativos com objetivos partilhados com 
a Administração; 

++ 

13. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Tech Sines - Fórum Empresarial para a Inovação e Competitividade – 4ª Edição	  

Breve descrição 

A primeira edição deste Fórum, em Portugal, realizou-se  integrada num ciclo de eventos europeus, 
desenvolvidos no âmbito do projecto europeu "Cooperação Transnacional para a Geração e Desenvolvimento 
de Spin-offs de Base Tecnológica e a sua Integração na Economia do SUDOE (EIBT SUDOE)" que contou com 
a participação de diversas EIBT's (Empresas Inovadoras de Base Tecnológica) oriundas de várias regiões do 
norte de Espanha (Navarra, País Basco e Astúrias) e sul de França (Aquitânia), parceiras neste projecto, onde 
o Sines Tecnopolo é o interlocutor português. 
 
Na edição 2012, o Fórum Tech Sines contou com a participação de 29 PME de base tecnológica, 17 outras 
empresas, incluindo a Galp, Repsol Polímeros, APS, MSC, Volkswagen Autoeuropa e a Euroresinas do grupo 
Sonae. 
 
O evento foi um sucesso e classificado pela comissão internacional do projecto com 8 valores numa escala de 0 
a 10. A avaliação produzida pelos participantes classificou o interesse do evento e oportunidades de negócio 
geradas com 4 valores numa escla de 0 a 5. 

A 2ª edição do TECH SINES, realizou-se no Centro de Artes de Sines, no dia 28 de Novembro de 2013, sob o 
tema “PROJECTOS E CULTURA COLABORATIVA”, e permitiu a interacção entre grandes empresas 
nacionais, PME´s, startups e outras organizações, criando oportunidades de negócio entre todos os 
participantes. Na edição 2013, o Fórum Tech Sines contou com a participação dos representantes da  Galp, 
Repsol, Sonae Indústria, Vitacress, Autoeuropa e REN, que apresentaram um problema/obstáculo com que a 
sua empresa se deparava lançando o desafio para os participantes apresentarem propostas e/ou soluções no 
período da tarde, durante a actividade Roundtables. Os representes da Bureau Veritas, BIN e F5IT 
apresentaram-se como casos de sucesso através da integração de “Boas Práticas de Cultura Colaborativa” nas 
suas organizações. A concluir os trabalhos, realizaram-se as B2B Meetings, de 15 a 20 minutos, agendadas 
sob pedido, entre todos os participantes, de acordo com uma lista previamente disponibilizada. Após 
confirmação de ambos os intervenientes de cada reunião foram pré-agendadas 73 reuniões, que decorreram 
com grande dinâmica e com resultados que superaram as expectativas dos participantes. Para além das 
reuniões pré-agendadas, foram ainda realizadas mais de 100 reuniões espontâneas durante o evento. 

A 3ª edição do Tech Sines realizou-se no dia 27 de Novembro de 2014, sob o tema – Conhecer e Agir para 
Internacionalizar. Nesta edição a actividade roundtables foi especialmente dinâmica e intitulada “5 continentes - 
Novos Mercados”. Composta por 5 mesas de trabalho, cada uma delas dinamizada por um "Mentor de 
Mercado" que representou um país ou continente e mediada pelo(a) representante de um BIC(business 
innovation center) português. Esta actividade teve como objectivo proporcionar aos empresários orientação e 
aconselhamento sobre as estratégias específicas de abordagem a cada um desses mercados. 
 
Objectivos 
 

- Divulgar o Sines Tecnopolo; 

- Gerar negócios no Ecossistema Sines via Sines Tecnopolo; 

- Promover a criação e dinamização de redes com alcance nacional e internacional, que relacionem 

os diferentes stakeholders e catalisem oportunidades de cooperação sistemática e multidisciplinar 

 

X  
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Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Susana Coelho  

Função Gestor de Projecto 

Telefone 269000300 

E-mail sic@sinestecnopolo  

 
Clientes e Beneficiários 

Empresas e Empreendedores e organizações de Apoio às empresas e ao empreendedorismo nas áreas da 
inovação e internacionalização. 

 
Ecomotores e Contributos 

 

SINES TECNOPOLO - Associação Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama (PT) - 

Organização do Evento 

Fundación TECNALIA Research & Innovation (ES) - Divulgação e Apoio na angariação de EIBT's da sua região 

para participar no evento. 

Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (ES) - Divulgação e Apoio na angariação 

de EIBT's da sua região para participar no evento. 

Incubateur Régional d'Aquitaine (FR) - Divulgação e Apoio na angariação de EIBT's da sua região para 

participar no evento. 

Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) (FR) - Divulgação e Apoio na angariação de EIBT's da sua 

região para participar no evento. 

CM Sines - Espaço para o evento, Divulgação e parte impressão das brochuras do evento 

 
Parcerias e Serviços Prestados 

Parceiros a definir perante a melhor proposta apresentada. 
Catering 
Alojamento para convidados 
Animação + Host 
Som 
	  

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

 

Julho - Inicio das actividades de Pré-produção (design gráfico, angariação de patrocinadores, actualização do 
orçamento, divulgação) 
 
Agosto/Setembro - Protocolos e Adjudicações - divulgação 
 
Outubro - Envio de convites, abertura das inscrições 
 
Novembro - Evento 
 
Dezembro - Pós- produção (Agradecimentos, pagamentos, avaliação e relatório)	  
 
 



155 
ANEXO 1 _ FICHAS DE PROjECTO

 
Datas de Execução / Cronograma 

Evento anual 

Edição 2015 – 26 de Novembro de 2015 
Edição 2014 – 27 de Novembro de 2014 
Edição 2013 – 28 de Novembro de 2013 

Edição 2012 – 29 de Novembro de 2012 
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Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Outros Wel. breakfast / Almoço /coffee break 
2.200,00€                    

Comunicação Roll up (49.20€ x 2) cartazes ( 132,84€ ) 231,24€                      
Comunicação Divulgação facebook 20,00€                        
Comunicação Formulários online 16,00€                        
Comunicação Brochuras/agendas 1.100,00€                    

Recursos Humanos RH internos envolvidos anualmente no evento 2.400,00€                    
Outros Host + animação 400,00€                      
Outros Ajojamento convidados/oradores 240,00€                      
Outros Som (animacao almoço) 160,00€                      
Outros kline - Sinalética + animacao desenhada 60,00€                        
Outros Espiral Metálica Fellowes 12mm 100Unid 100 Folhas Prata 15,00€                        

Sub-total 6.842,24€             

Total 6.842,24€             

Estimativa Orçamental 

Enquadramento IVA - Afectação Real / Iva incluído

2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FSE

 
 

Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

Rede internacional de parceiros utilizada para alavancar a internacionalização dos projectos incubados no Sines 
Tecnopolo; 
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Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

Participação das empresas, empreendedores, investigadores e organizações geradas pela rede do projecto EIBT 

SUDOE, do Projecto RCI, e do Programa Semente 

 
Impactes Esperados 

Na organização: 

Divulgação nacional e internacional do Sines Tecnopolo  

Angariação de novos projetos para Incubação 

Angariação de novos parceiros estratégicos 

 

Na economia: 

Nascimento de novas empresas de base tecnológica que melhorem competitividade da região, confiram 
vitalidade à economia e criem emprego qualificado em sectores de futuro. 

Dinamização e Promoção das Empresas da Região no país e no exterior 

 

 
 

Sustentabilidade 

O Sines Tecnopolo procurará enquadrar este evento no programa financiado pela estratégia 2020, para alémda 
permanente procura de angariação de novos patrocinadores 

Numa perspetiva regional e nacional é igualmente sustentável já que promove empregabilidade, a inovação, a 
transferência de tecnologia e dinamiza a atividade económica e o tecido empresarial.  

 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines, nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de 
acordo com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às 
necessida-des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines, nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e 
associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos 
Associados/Parceiros;  

+++ 
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9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema 
Sines com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projetos colaborativos com objetivos partilhados com 
a Administração; 

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto       Acção      

Designação NetWinner Card 

Breve descrição 
 
Cartão obrigatório para aceder aos serviços de apoio ao empreendedorismo que permite aos promotores beneficiarem de 
uma lista de descontos em produtos e serviços protocolados entre o Sines Tecnopolo e diversas entidades, nomeadamente 
outras organizações de apoio ao empreendedorismo. É também um "cartão de membro" que permite o acesso direto a alguns 
dos eventos promovidos pelos Sines Tecnopolo. Pretende-se que este seja um cartão internacional para membros de toda a 
Rede EBN. 
 
Estratégia: 
- Criar um directório da Rede 
- Desenvolver uma publicação impressa e web 
- Procurar parceiros internacionais para integrarem a rede de parceiros 
- Candidatar o projecto a uma linha de financiamento 2020 
 
Objectivos 

• Construir uma rede internacional de serviços de apoio ao desenvolvimento de negócios, profissional e sustentável, 
que responda às necessidades dos empreendedores, promovendo, melhorando e expandindo os seus negócios e 
simultaneamente melhorando aspetos relacionados com a sua qualidade de vida oferecendo benefícios para para o 
empreendedor e família como saúde, bem-estar etc. 

• Criar um cartão reconhecido internacionalmente na área do empreendedorismo que consequentemente transfira 
esse reconhecimento e notoriedade para o empreendedor e para o seu negócio. 

• Alcançar uma larga base de membros, procurando fidelizar e manter os membros que atinjam a maturidade, através 
da sua transição para a rede de prestadores/tutores. 

• Facilitar o processo de transformação de empreendedores em fase junior para empreendedores com maturidade 
empresarial 

• Divulgar o Sines Tecnopolo. 

 
Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Susana Coelho 

Função Gestora de Projecto 

Telefone 269000300 

E-mail sic@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

Empresários e empreendedores que procuram os serviços de apoio ao empreendedorismo, internacionalização, consultoria 
para a consolidação das empresas, planos de marketing etc. 

 
Ecomotores e Contributos 

BIN – Software do cartão 

Todos os parques e incubadoras nacionais – adesão à rede e promoção do cartão junto dos seus empreendedores e 
empresários 

Rede EBN - adesão à rede e promoção do cartão junto dos seus empreendedores e empresários 

x  
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Parcerias e Serviços Prestados 

Rede de prestadores de serviços a definir 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

Janeiro a Março de 2015 – Definição da Imagem, Rede de prestadores e Rede de Associados e simultânea identificação de 
uma linha de financiamento para o projecto.  

Abril de 2015 – Fase 1: Lançamento Nacional do Cartão – Implementação Local 

Junho de 2015 – Lançamento Internacional do Cartão 

Indicadores: Nº de aderentes Objectivo para a implementação local: 50 aderentes em 2015 

 
 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Recursos Humanos Preparação, gestão e monitorização do projecto 1.000,00€                    
Recursos Humanos Despesas administrativas 500,00€                      

Outros Deslocações para angariação de parceiros 1.000,00€                    
Equipamentos Impressora de cartões PVC 1.800,00€                    
Consumíveis cartoes PVC (caixa 500 unid) 60,00€                        
Consumíveis Fita policromática 250 faces (125 cartoes) 60,00€                        
Comunicação Promoção e divulgação do Projecto 2.000,00€                    

Outros outros não previstos 500,00€                      

Total 6.920,00€             

Estimativa Orçamental da Fase 1 - Implementação Local

Enquadramento IVA - Afectação Real / IVA incluído

 
 

Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

Aumento e melhoria da oferta de serviços para os promotores do programa Semente e empresários residentes no Sines 
Tecnopolo. 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

Aderentes interessados no programa Semente 

Aderentes provenientes do Projecto M 

Aderentes provenientes do RCI 

 
Impactes Esperados 

Na organização:  

Aumento significativo da visibilidade e notoriedade do Sines Tecnopolo 
Angariação de novos parceiros estratégicos 
 
Na sociedade: 
Melhoria da rede e do acesso aos serviços de apoio aos empresários e empreendedores 

 
Sustentabilidade 

Procurar programas de financiamento no Programa-Quadro Comunitário 2020, que possibilitem executar este projecto, ainda 
que seja necessário redesenha-lo, adaptando-o aos critérios de selecção do respectivo programa. 
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Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com  
a Administração; 

++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Sines: Território de Turismo Industrial (3.ª etapa) 

Breve descrição 
O Turismo Industrial, quando decorrente de uma estratégia sustentável, confere às regiões vantagens na dimensão 
económica, social, cultural, promovendo o desenvolvimento local, a preservação do património e a qualidade de vida das 
populações. Esta nova e inovadora tendência cria emprego e estimula economias locais, permitindo às cidades um 
crescimento sustentável e uma redefinição da sua imagem, quando necessário. 
 
O projecto Sines: Território de Turismo Industrial é um projecto de produtização turísticas de infra-estruturas e equipamentos 
industriais, que foi antecedido pelo projecto Aportar Sines, liderado pela Câmara Municipal de Sines (1ª etapa) e que na 3ª 
etapa se materializará na: 
 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJECTO-PILOTO DE VISITAÇÃO À REFINARIA DA PETROGAL EM SINES  

Após a abertura da Refinaria da Petrogal Sines aos visitantes a partir do dia 10 de Outubro, será intensificada a 
comunicação deste projecto de forma a garantir o maior número de visitantes possível. 

	  
INTERGRAÇÃO DE NOVAS ENTIDADES NO PROJECTO 

Após avaliação do projecto-piloto de visitação à Refinaria da Petrogal em Sines, serão convidadas a participar outras 
entidades. 

	  
DEFINIÇÃO DE NOVAS ROTAS 

Com a incorporação de novas entidades no projecto será possível delinear rotas para os turistas, permitindo a visita a 
vários locais. 

 
Objectivos 
- No longo prazo, ser aplicado num largo número de destinos turísticos em toda a Europa, a fim de incentivar e apoiar a 
adopção de uma abordagem de gestão sustentável do turismo; 
- Implementar as linhas-mestras indicadas pelo ‘Guião’ disponibilizado e preencher o questionário final; 
- No final da segunda fase de testes ser reconhecido pela Unidade de Politica de Turismo (ENTR) pelos resultados alcançados 
no caminho para a excelência na gestão sustentável do destino; 
- Delinear várias todas de visitação; 
- Aumentar o número de visitantes à Refinaria da Petrogal em Sines; 
- Incorporar novas entidades no projecto. 
 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Mónica Morais de Brito 

Função Gestora do Projecto 

Telefone 269000300 

E-mail mmb@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

Alentejo Litoral, municípios do Alentejo Litoral, população residente e visitante, PME’s locais 

 

X  
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Ecomotores e Contributos 

ENTR (Unidade de Politica de Turismo da Direcção Geral de Empresas e Indústria, EU), comité de peritos do ETIS, 
Universidade de Coimbra (Faculdade Letras) 

 

 

 
Parcerias e Serviços Prestados 

 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

Passo 1 – Sensibilização 

Passo 2 – Criação do Perfil do Destino 

Passo 3 – Formação de um Grupo de Trabalho de Intervenientes (GTI) 

Passo 4 – Definição de Papéis e Responsabilidade 

Passo 5 – Recolha e Registo de Dados 

Passo 6 – Análise de Resultados 

Passo 7 – Permitir Desenvolvimento e Melhoria Continua 

(Indicadores de Realização – ver ETIS Toolkit Parte 3, pág. 20 a 36) 

 

 
Datas de Execução / Cronograma 

Período de Execução: 1.Janeiro.2015 a 31.Dezembro.2015 
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Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                    

Ganhos (+)

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Escolha a opção -€                            

Sub-total -€                    

Total -€                    

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real

 

2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

Turismo Industrial 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 
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Impactes Esperados 

- Reconhecimento do Sines Tecnopolo enquanto parceiro por parte da EU; 

- Recolha de informação para alavancar futuros projectos; 

- Integração em redes europeias potenciadoras de novas oportunidades. 

 
Sustentabilidade 

 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 
 

+++ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

+++ 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

+++ 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; +++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  +++ 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  
e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 

+++ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com  
a Administração; 

+++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Formações Modulares Certificadas  

Breve descrição 
A Formação Modular Certificada tem por base as unidades de formação de curta duração (UFCD), de 25 ou 50 horas, 

constantes do CNQ e destina-se a aperfeiçoar os conhecimentos e competências dos candidatos. 

A Formação Modular Certificada visa o desenvolvimento de um suporte privilegiado para a flexibilização e diversificação da 

oferta de formação contínua, integrada no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), com vista ao completamento e à 

construção progressiva de uma qualificação profissional.. 

 
 
Objectivos 
 
Aperfeiçoar e adquirir novos conhecimentos; 

Acrescentar valor ao desempenho profissional; 

Facilitar (re)inserção ou progressão no mercado de trabalho. 

 
 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Marta Oliveira e Daniela Sequeira 

Função Gestoras de formação 

Telefone 269 000 305 -269 000 312 

E-mail mjo@sinestecnopolo.org;dfs@sinestecnopolo.org 

 
Clientes e Beneficiários 

Clientes: Activos com idade igual ou superior a 18 anos, com habilitações literárias entre o 9.º ano e o 12.º ano de 
escolaridade. 

Beneficiários: Empresas e Formandos 

 

 

 

 
Ecomotores e Contributos 

 

 

 

 

x  
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Parcerias e Serviços Prestados 

 

 

 

 
Principais Fases do Projecto e Indicadores de Realização 

A candidatar 

 
Datas de Execução / Cronograma 

 

 

 

Despesas (-) Descritivo/Comentário Valores

Outros Encargos com formandos 55 192,81€                  
Recursos Humanos Formadores 87 125,00€                  
Recursos Humanos Encargos com pessoal afecto ao projecto 49 101,64€                  

Instalações Rendas, alugueres e Amortizações 43 645,90€                  
Outros Enc.Directos com prep.,des.,acomp. e aval 17 247,17€                  
Outros Enc.gerais do projecto 17 505,29€                  

Sub-total 269 817,81€          

Ganhos (+)

Escolha a opção QREN 269 817,81€                
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           
Escolha a opção -€                           

Sub-total 269 817,81€          

Total -€                    

Estimativa Orçamental – Despesa/Ganho

Enquadramento IVA - Afectação Real
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2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Total (%)

25,00% 37,50% 37,50% 100,00%

25,00% 37,50% 37,50% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Orçamento de Estado cap. 50º

Orçamento   

Investimento Total

Investimento elegível

Taxa de financiamento

Solicitado FEDER

Orçamento de Estado outras fontes

Administração local

Empresa pública

Comparticipação privada

Outras públicas

 
Geração de Entradas para outros Processos/Projectos/Acção 

 

 

 

 
Recepção de Entradas de outros Processos/Projectos/Acção 

 

 

 

 
Impactes Esperados 

 

Aumento do nível de qualificações da população activa e reinserção no mercado de trabalho. 

 

 
Sustentabilidade 

 

 

 

 
Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

+ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+++ 
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12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

+++ 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com 
a Administração; 

+++ 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+++ 

15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+++ 
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Impactes Esperados 

 

 

Sustentabilidade 

 

 

Alinhamento Estratégico 

+++ Alinhamento total; ++ Alinhamento relevante; + Alinhamento fraco; - Não alinha  

1. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade empreendedora e empresarial; 

++ 

2. Catalisar a sua competitividade através de serviços, acções e ferramentas de acordo 
com as suas necessidades;  

+ 

3. Dinamizar e gerir as infraestruturas e espaços específicos, ajustando-os às necessida-
des dos Empreendedores, PME’s e economia social; 

+++ 

4. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores;  +++ 

5. Capacitar as empresas e os seus recursos de acordo com as suas necessidades; 

 
+ 

6. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines, 
nomeadamente, com a estratégia e a actividade dos seus parceiros e associados;  

- 

7. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

+ 

8. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados, 
alinhando-os com as necessidades comuns e complementares dos Associados/Parceiros;  

- 

9. Criar condições de atractividade para empresas e empreendedores; ++ 

10. Difundir e promover os valores da iniciativa e do empreendedorismo;  - 

11. Capacitar as pessoas, nomeadamente através da prestação de serviços, acções  

e ferramentas ajustadas às suas necessidades; 
+ 

12. Alinhar às acções colaborativas e de partilha de conhecimento do Ecossistema Sines 
com as Estratégias da Administração; 

- 

13. Construir, dinamizar e gerir projectos colaborativos com objectivos partilhados com  

a Administração; 
- 

14. Capacitar as empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente, através da 
disponibilização de serviços, acções e ferramentas ajustadas às suas necessidades;  

- 

-15. Catalisar o seu contributo para a melhoria da competitividade através de serviços, 
acções e ferramentas de acordo com as suas necessidades;  

+ 
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     Ficha de Planeamento 
 

Projecto/Acção 

Projecto      Acção      

Designação Programa Empreender na Escola - Rede Corredor Azul 

Breve descrição 
O Programa Empreender na Escola visa a promoção do desenvolvimento de competências empreendedoras através da 
constituição de uma empresa na sala de aula, a gerir pelos alunos durante o ano letivo de 2012/2013, nas escolas com 9º ou 
10º anos, ou equivalente (preferencialmente), dos concelhos de Elvas, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, 
Vendas Novas, Vila Viçosa, Santiago do Cacém e Sines (Rede Corredor Azul) 
"Empreender na Escola" baseia-se na constituição de uma empresa na sala de aula e propõe aos alunos gerir a sua própria 
empresa durante uma ano lectivo. 
 
Objectivos 
- Promover o Empreendedorismo junto das comunidades educativas 
- Capacitar os jovens para a promoção do seu futuro pessoal e profissional 
 

 

Identificação do Gestor de Processo / Projecto / Acção 

Nome Jorge Colaço 

Função Gestor de Projecto/Gestor de Cliente 

Telefone 269 000 311 

E-mail jmc@sinestecnopolo.org 

 

Clientes e Beneficiários 

Clientes: 

- Câmara Municipal de Sines 

 

Beneficiários: 

- Restantes Municípios da Rede Corredor Azul (Santiago do Cacém, Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Arraiolos, Évora, 
Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Elvas) 

- Escolas 

- Alunos 

 

 

Ecomotores e Contributos 

Empresas Mentoras - Organizações que dão o seu testemunho acerca das vivências empresariais reais. A participação das 
empresas mentoras poderá passar por palestras, visitas às empresas, donativos às "empresas", descontos na venda de 
produtos, entre outros. 

 

 

X  
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CURSOS (FORMAÇÃO STANDARD) N.º HORAS

FORMAÇÃO DE PROFESSORES | FORMADORES

FORMAÇÃO PEDAGóGICA INICIAL DE FORMADORES (PRESENCIAL) 90

SERVIÇOS DE SEGURANÇA  

 FORMAÇÃO EM  CONDUÇÃO SEGURA DE MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS DE MANIPULAÇÃO E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS

CONDUÇÃO SEGURA DE MULTIFUNÇõES TELESCóPICO 8

CONDUÇÃO SEGURA DE EMPILHADOR FRONTAL 8

CONDUÇÃO SEGURA DE PLATAFORMA ELEVATóRIA 8

 SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO    

FORMAÇÃO EM TRABALHO EM AMBIENTES DE RISCO DE INCêNDIO OU EXPLOSÃO – DIRECTIVA ATEX 4

ESPAÇOS CONFINADOS (TEóRICO-PRÁTICO) 4

ESPAÇOS CONFINADOS (TEóRICO) 4

TRABALHOS EM ALTURA 8

DIRECTIVA SEVESO 4

TECNOPASS - CURSO BÁSICO DE SEGURANÇA 14

MAR E PESCAS    

MARINHEIRO DE 2ª CLASSE DO TRÁFEGO LOCAL 200

SAÚDE

SUPORTE BÁSICO DE VIDA 4

PLANO DE ACTIVIDADES 2015



173 
ANEXO 2 _ PLANO DE FORMAÇÃO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ N.º TOTAL 
ACÇÕES

N.º TOTAL 
HORAS 

19 1 90

12 1 8

14 1 8

16 1 8

12 21 4 16 10 5 20

18 22 28 3 12

26 26 2 8

29 1 8

7 1 4

22 16 25 3 42

17 1 200

3 1 4

21 412
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CURSOS (FORMAÇÃO À DISTÂNCIA) N.º HORAS

FORMAÇÃO DE PROFESSORES | FORMADORES

FORMAÇÃO PEDAGóGICA INICIAL DE FORMADORES (B-LEARNING) 90

CIêNCIAS EMPRESARIAIS 

 RECURSOS HUMANOS PARA MICRO E PME’S 24

CONTABILIDADE PARA MICRO E PME´S 24

 MARKETING PARA MICRO E PME’S 24

LÍNGUAS

INGLêS (INICIAÇÃO|INTERMÉDIO|AVANÇADO) 40

ALEMÃO (INICIAÇÃO|INTERMÉDIO|AVANÇADO) 40

ESPANHOL (INICIAÇÃO|INTERMÉDIO|AVANÇADO) 40

PLANO DE ACTIVIDADES 2015
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ N.º TOTAL 
ACÇÕES

N.º TOTAL 
HORAS 

10 6 2 180

20 1 24

16 1 24

14 1 24

10 22 2 80

12 1 40

7 1 40

9 412
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