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	Name 4: Job in Motion | Laboratórios Colaborativos para o Emprego
	Name 5: POISE-03-4639-FSE-001001
	Name 6: Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação
	Name 7: Guimarães (NUT III Ave)
	Name 8: Sol do Ave - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave
	Name 9: 17/12/2021
	Name 10: 30/012/2021
	Name 11: 30/06/2023
	Name 12: 204 715,98 € 
	Name 13: 204 715,98 €
	Name 14: 143 301,19 €
	Name 15: Apresenta-se como uma solução inovadora na resposta ao problema social do desemprego de jovens e outro público desempregado de curta e longa duração, do concelho de Guimarães.Com um caráter experimental e demonstrativo, esta iniciativa incide, globalmente, numa metodologia de capacitação pela ação através da imersão do seu público-alvo em laboratórios colaborativos para o emprego, ao longo de diferentes ciclos de desenvolvimento, desde a experimentação para aferição das suas áreas de interesse até ao desenvolvimento, prototipagem e testagem de produtos e serviços, potenciadora da sua empregabilidade perante entidades empregadoras e do desenvolvimento sustentado de iniciativas empreendedoras. Transversalmente, serão criados portfólios profissionais enquanto instrumento privilegiado de abordagem ao mercado de trabalho e de criação de uma patente pessoal e profissional diferenciadora.A sua dimensão colaborativa comporta uma equipa multidisciplinar de diversas áreas do conhecimento e saber-fazer, complementada por toda uma dinâmica comunitária e de envolvimento do ecossistema empresarial do território a ativar.Estrategicamente, desenvolve-se em torno de áreas de atividade profissional ancoradas nas políticas de sustentabilidade do Concelho de Guimarães, que configuram todo um conjunto de oportunidades de criação de emprego sustentável decorrentes dos recursos endógenos e dos ativos do território: economia circular, agroalimentação, agricultura e sustentabilidade, aliando o design, a comunicação e marketing.
	Name 16: 


