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Este documento pretende sintetizar o Programa de Ação que faz parte integrante da 

Estratégia de Desenvolvimento Local apresentada pela ADREPES na fase de 

pré-qualificação da parceria do GAL ADREPES URBANO. 

Programa de Ação e Investimentos 

 

A – Objetivos estratégicos, específicos e principais resultados a atingir 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

AMBIENTAL EM TERRITÓRIOS URBANOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL COM 

PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS 

Na Península de Setúbal constata-se a existência de alguma assimetria ao nível 

económico e social entre partes do território (concelhos e freguesias). Tais assimetrias 

são mais acentuadas quando se compara zonas de bairros sociais ou de origem 

clandestina, caracterizados por uma grande fragilidade económica, níveis de 

desemprego mais elevados, baixos níveis de escolaridade e variedade de etnias, 

havendo, por conseguinte, que promover o seu desenvolvimento económico, social e 

ambiental, de forma inclusiva, com o objetivo de criar igualdade de oportunidades, 

fomentar a participação ativa e a melhoria da empregabilidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Tendo em vista a concretização do objetivo estratégico anteriormente descrito e os 

objetivos estabelecidos na EDL, consideram-se os seguintes objetivos específicos e os 

respetivos eixos principais de desenvolvimento. 

 

FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO, A CRIAÇÃO DE EMPRESAS E A 

COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL 

Pretende-se que este objetivo específico seja desenvolvido com suporte em três eixos 

principais, designadamente, através da criação e desenvolvimento de empresas e 
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ninhos de empresas, a capacitação para o empreendedorismo e a dinamização de 

circuitos curtos de comercialização. 

Como resultados principais a atingir, é esperado. 

 A criação de micro-empresas e de emprego por conta própria; 

 Aumentar a comercialização de proximidade. 

 

PROMOVER O EMPREENDEDORISMO SOCIAL E A INCLUSÃO ATIVA 

Pretende-se que este objetivo específico seja desenvolvido com suporte em cinco 

eixos principais, designadamente, através do apoio a iniciativas inovadoras de âmbito 

social e cooperativo, no combate ao insucesso e ao abandono escolar, promoção da 

cidadania ativa e das relações de convivência e de solidariedade local, da inclusão 

ativa e ao apoio a espaços e equipamentos destinados ao desenvolvimento 

comunitário.  

Como resultados principais a atingir, é esperado: 

 A criação de empregos de grupos vulneráveis; 

 A redução do insucesso e abandono escolar; 

 Melhor apoio social a grupos vulneráveis, designadamente, idosos, jovens e 

mulheres; 

 Uma maior coesão social ao nível territorial. 

 

APOIAR O FUNCIONAMENTO E O TRABALHO EM REDE 

Pretende-se que este objetivo específico seja desenvolvido com suporte em três eixos 

principais, designadamente, o reforço das capacidades, formação e ligação em rede 

do GAL, o desenvolvimento das funções do GAL, relativas à implementação da 

estratégia de desenvolvimento local e funções de gestão, acompanhamento e 

avaliação e a implementação das atividades de rede do GAL.  

Como resultados principais a atingir, é esperado: 

 Um trabalho em rede com o envolvimento dos agentes e populações locais na 

dinamização económica e social, conducente à concretização, com sucesso, dos 

objetivos a atingir; 

 Um maior conhecimento de estratégias de desenvolvimento de zonas 

desfavorecidas de outros territórios, nacionais e internacionais; 
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 A concretização de ações de promoção do território e dos seus produtos, serviços 

e património. 

 

B – Descrição da Estratégia de Desenvolvimento Local 

Estabelecidos os objetivos estratégicos e específicos, há que definir as 

correspondentes estratégias de desenvolvimento e linhas de ação através das quais 

se pretende que tais objetivos venham a ser alcançados. 

 

PARA O EMPREENDEDORISMO, A CRIAÇÃO DE EMPRESAS E A 

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL 

Criação e desenvolvimento de empresas e ninhos de empresas - Apoio à criação 

e desenvolvimento de empresas através do desenvolvimento de novos negócios, pela 

criação de empresas e da capacitação e consolidação de infraestruturas ou outras 

formas de incubação. 

Capacitação para o empreendedorismo e criação de emprego - Apoio a ações de 

desenvolvimento das competências empreendedoras, conducentes à criação de 

emprego por conta própria. 

Dinamização de circuitos curtos de comercialização (CCC) - Apoio à 

comercialização de proximidade de produtos o que poderá alavancar o ressurgimento 

das atividades económicas de proximidade. 

 

PARA PROMOVER O EMPREENDEDORISMO SOCIAL E A INCLUSÃO ATIVA  

Apoio ao empreendedorismo social e cooperativo - Apoio ao desenvolvimento de 

novos negócios, processos, produtos e serviços de âmbito social, proporcionando 

melhor apoio à população e um associativismo mais capacitado. 

Apoio a ações que promovam o combate ao insucesso e ao abandono escolar - 

Apoio a ações de promoção de igualdade de acesso ao ensino infantil, primário e 

secundário, a atividades de promoção do sucesso escolar e de redução do abandono 

escolar e a ações para a reintegração no ensino e na formação (percursos de 

aprendizagem formais, não formais e informais). 
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Estímulo à cidadania ativa e à dinamização de relações de convivência e de 

solidariedade local - Apoio a ações de sensibilização de crianças e jovens para a 

importância da solidariedade e do voluntariado, a ações de sensibilização dos 

cidadãos adultos para a importância do voluntariado e a ações de formação para 

voluntários nas diferentes áreas de intervenção social. 

Promoção da inclusão ativa para a empregabilidade de grupos vulneráveis - 

Apoio a ações de formação de âmbito profissional dirigidas a minorias étnicas e a 

desempregados, a ações de formação de aperfeiçoamento, reciclagem e reconversão. 

Pequenos apoios a espaços e equipamentos destinados ao desenvolvimento 

comunitário - Apoio à aquisição de ativos no âmbito dos serviços básicos 

(recreativos, desportivos, culturais, sociais, educacionais, de saúde).  

 

APOIAR O FUNCIONAMENTO E O TRABALHO EM REDE 

Apoio ao reforço das capacidades, formação e ligação em rede do GAL 

ADREPES Urbano, tendo em vista a preparação e implementação da EDL – Apoio 

às ações de animação territorial, de informação das populações locais sobre os apoios 

e objetivos da EDL e sobre as atividades a desenvolver. 

Apoio ao desenvolvimento das funções do GAL ADREPES Urbano, relativas à 

implementação da estratégia de desenvolvimento local e funções de gestão, 

acompanhamento e avaliação, enquanto órgão intermédio de gestão – Apoio à 

realização de ações de capacitação das equipas e recursos da estrutura, de forma a 

atingir mais eficazmente os objetivos estabelecidos. 

 

 


