
Designação do projeto

Código do projeto

Objetivo principal

Região de intervenção

Entidade beneficiária

Data de aprovação

Data de início

Data de conclusão

Custo total elegível

Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos


	Name 4: GPS 4G
	Name 5: POISE-03-4232-FSE-304
	Name 6: Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
	Name 7: Fafe  (NUT III Ave)
	Name 8: Sol do Ave - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave
	Name 9: 27/02/2020
	Name 10: 01/03/2020
	Name 11: 28/02/2023
	Name 12: 475 195,35€
	Name 13: 403 916,05 €
	Name 14: 71 279,30 €
	Name 15: Capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de procura ativa de emprego; Informar sobre o conteúdo e abrangência das medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção em instituições do território; Apoiar o enquadramento de projetos de autoemprego e de empreendedorismo nos diferentes programas de apoio, promovendo o encaminhamento para o apoio técnico; Informar e encaminhar para oportunidades de qualificação desenvolvidas pelas autoridades públicas e privadas; Sensibilizar os empresários, as instituições e as entidades empregadoras locais para uma participação ativa na concretização das medidas ativas de emprego e em processos de inserção profissional e social; Contribuir para a sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que abandonam ou concluem o sistema educativo, no sentido de desenvolver ações de favorecimento da integração profissional; desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos do ensino secundário, numa perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação, da criatividade, do gosto pelo risco e que constituam uma primeira abordagem à atividade empresarial; apoiar a auto-organização dos habitantes.
	Name 16: - Capacitar 155 pessoas em atitudes de procura ativa de emprego; encaminhar 30 pessoas para oportunidades de qualificação; colaborar com 15 entidades empregadoras locais; desenvolver ações de favorecimento da integração profissional junto de 95 jovens NEET; estimular a capacidade empreendedora de10 alunos do ensino secundário; envolver 12 pessoas na Oficina Criativa da Trança da Palha; envolver 24 pessoas em 2 oficinas de emoções; envolver 24 pessoas em 2 oficinas artísticas; envolver 8 pessoas em projetos de empreendedorismo inclusivo; criar uma Associação de Moradores no Conjunto Habitacional da Cumieira.


