Pelouro do Desenvolvimento Económico
Num contex to de eme rgência de novos problemas sociais, surgem dinâm icas como
novas formas de organização e conómica que desenvolvem se rviços e actividades
dive rsas, como resposta a estas situações que se expressam em contex tos locais.
O conce ito de empree ndorismo social que aqui apresentamos re vela um conce ito
eme rgente em ciências sociais que procura dar enquadramento a uma dive rsidade
de práticas empree ndedoras que aprese ntam uma dupla valê ncia: criação e
repartição de rique za ao se rviço do desenvolvimento social.
Encarando como um de safio, propõe -se implementar o proje cto “Caldas Em preende
2009”, integrando o apoio social na ve rtente de empreendedorismo nas políticas
municipais.
Pre vê -se de sta forma implementar políticas sociais que fomentem a actividade e
(re)inse rção sócio-profissional de um núme ro cresce nte de tipos de públicos
ex cluídos do me rcado de trabalho. Para tal apresenta uma iniciativa de autoemprego

que

oportunidade s

privile gia
em

o know-how em

te rmos

de

instalações

profissõe s
e

custos

tradicionais
fixos

facultando

incentivando

o

empreendedorismo social.
ENTIDADES PROMOTORA S DO PROJECTO
O Município apresenta neste sentido o proje cto Caldas Empreende 2009, que
se rá desenvolvido em parce ria com duas e ntidades que se re velam parceiros chave
na problemática social em questão, se ndo e les:
- AIRO
- IEFP
As re fe ridas entidades, com forte credibilidade ao níve l da expe riência com o te cido
social e empresarial, incubação e promoção do empreende dorismo, procura e ofe rta
de empre go, e ntre outra s maté ria s socia is, confe re a esta iniciativa uma maior
garantia de negócios e conse quentemente uma maior viabilidade té cnico-financeira.
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DESTINA TÁ RIOS
Os destinatários visados pe lo presente proje cto de empreendedorismo social são
pessoas na faixa e tá ria e ntre os 18 e os 65 anos.
Todas as pessoas inte ressadas pode rão candidatar-se , tendo em atenção que o
público prioritário são pessoas que se encontram em situação de dificuldade de
acesso ao me rcado de trabalho, em risco ou situação de ex clusão, que têm
compe tências de base e uma ambição convicta de empreende r para alte rar a sua
condição profissional.
ESTRA TÉGIA
Envolvê ncia de todos os indivíduos sinalizados por proje ctos integrados, cuja
motivação se re ve la credíve l e compe tências de base pe rm itam apostar em
pe rcursos empree ndedore s, identificando-se as seguintes dire ctrizes:


Desenvolvimento Social em ve z de “Assistencialismo”



Empowe rme nt



Desenvolvimento e capacitação dos indivíduos e organizaçõe s



Envolvimento das populaçõe s-alvo



Procurar a sustentabilidade futura e e feito “alavanca” das acções



Parce ria e coope ração inte rinstitucional



Igualdade de oportunidades



Formação, Em prego e Empreendedorismo

METODOLOGIA
O

Empreendedorismo

Social

aqui

visado

implica

um

importante

potencial

multiplicador, sobre tudo pe la criação a médio e longo prazo de emprego.
Para que o Proje cto “Caldas Empreende 2009” se ja uma efe ctiva progressão na
melhoria social, assumem-se duas apostas fundamentais:


Acre ditar no potencial empreendedor, apostando na qualificação;



Fomentar o pote ncial empree ndedor de

públicos menos

favore cidos,

dire ccionando a sua a cção para a capacitação individua l e capitalização de
compe tências criando oportunidades profissionais e rendimento próprios, de
forma a alte rar a médio prazo a sua condição de depe ndência de apoios
sociais.
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Para que se ja possíve l passar de um simples ne gócio ao empreendedorismo é
esse ncial supe rar vários de safios, designadamente , se r de te ntor do sabe r e
sabe r-faze r, incutindo a consistência e viabilidade do negócios nos outros,
conseguindo apoios e mobilizando capitais.
Sendo ce rto que a iniciativa de ne gócio é fundamental, por vezes é ne cessária
a juda ex te rna para consolida r compe tê ncia s e ganhar confiança indispensáve l
para a exposição ao risco a que ine vitavelmente um empreende dor se e ncontra.
É neste sentido que se apresenta o proje cto “Caldas Em preende 2009”.
PROJECTO
O presente P roje cto dispe nsa particula r a te nção à dimensão de igualda de de
oportunidade s, posicionando-se como um processo de empowe rment individual.
A prese nte iniciativa de empree ndedorismo social, abrange vários dom ínios de
acção:


Apoio à criação do próprio empre go;



Dim inuição do desempre go;



Reforço de novos proje ctos em áreas sociais ou espe cializadas às
ne ce ssidades da restante população.

A proposta tem por intuito apoiar fisicamente peque nos proje ctos que pe rm itam
responde r às ne ce ssidades locais e de prox imidade. Além de responde rem a
pequenas ne cessidade s do me rcado pe rm itirão aos empree ndedore s criarem uma
fonte de suste ntabilidade dos seus proje ctos suprindo as ne cessidades finance iras
dos mesmos.
Pre tende-se privilegiar o estabe le cimento das seguintes tipologia de iniciativas:


Empresas vocacionadas para se rviço comunitário, no sentido de satisfaze r
me rcados de prox im idade ;



Actividades que aprese ntem soluções aos problemas de emprego ex istente s;



Actividades que contribuam para a coesão social;



Actividades empre sariais de carácte r social, vocacionadas para o se rviço e
apoio social;



Actividades com lógicas de solidariedade;.
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Empresas dese nvolvidas por pessoas com dificuldade de acesso ao me rcado
de trabalho, em risco, situação de ex clusão, como forma de auto-resolução
de problemas;



Empresas ou actividades empresariais de qualque r se ctor de actividade,
constituídas com o fim último de ge rar ex ce dentes como garantia de
sustentabilidade de organizações e práticas sociais.

Desta forma Caldas Empree nde 2009 reve la-se um processo dinâmico, assente no
re conhe cimento de compe tências, coope rando em cada momento do pe rcurso de
dese nvolvimento individual:


Apre sentação do negócio



Pe rcurso empreendedor



Apoios Sociais



Pe rcursos integrados de Educação, Formação e Empre go.

P re tende-se desta forma a poia r as pessoas que manifestem uma ve rdade ira
vontade de dese nvolvimento individual e melhoria profissional, tenham ou não
caracte rísticas empreendedoras, obtenham uma resposta favorável no âmbito do
sistema.
O Município visa com o proje cto proposto a inse rção sócio-profissional de
trabalhadores desfavore cidos no me rcado de trabalho, facultando ne sse sentido:
- Apoio ao auto-emprego de desempre gados do conce lho das Caldas da
Rainha, dim inuindo o núme ro de inscritos no IEFP;
- C riação de me canismos de apoio e suporte a actividades locais com
sustentabilidade;
-

Motivar o surgimento de

proje ctos que

respondam e

apõem

as

ne ce ssidades e conóm icas e sociais;
- Contribuir para a criação de novos postos de trabalho.
INCENTIVOS
Para que os obje ctivos refe ridos se jam possíve is, se rão facultadas as seguintes
oportunidade s:
- Se rão disponibilizadas pe lo Município instalações em alguns locais do
conce lho, entre os quais a antiga Fábrica das Calças, para o funcionamento
de negócio;
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- Se rão isentos do pagamento de custos fixos, designadamente , água e luz
aos que nesta dependê ncia constituam

negócio (salvaguardando-se a

corre cção de montantes caso os consumos fixos se jam ex traordinariamente
e le vados);
-

A

pe rmanência

em auto-empre go nas

condiçõe s

refe ridas pode rá

prolongar-se até 2 anos;
- Se rá coordenada formação entre o Município e entidades formadoras no
sentido de ele var as qualificações dos de sempregados ou pessoas que
pre te ndam constituir o próprio emprego;
- O IEFP disponibilizará apoios já ex istentes.
A criação do Centro Incubador das Caldas da Rainha no ano de 2004, a iniciativa
Empresário por 1 Dia, a Academia de Em preende dores da Re gião Oeste e o Centro
de Apoio ao Em presário, são medidas obje ctivas de apoio ao empreendedorismo.
Assim, é fundamental dese nvolve r um

conjunto de

iniciativas re gionais de

re fe rência para a promoção, incentivo e apoio ao empreendedorismo contribuindo
obje ctivamente para o crescimento e desenvolvimento e conómico e social da
Região Oeste . O Centro de Apoio ao Em presário irá re cebe r e coadjuvar na
pre paração dos proje ctos de empree ndedorismo de auto-emprego, ce rtificando
viabilidade dos ne gócios apresentados.
OPERA CIONA LIZA ÇÃ O DO PROJECTO
Em te rmos concre tos o proje cto desenvolve r-se-á nos seguintes te rmos:
▪ Apre sentação de candidatura junto da AIRO;
▪ Candida tura poste riormente apre ciada pe la AIRO e Câmara Municipal.
▪ Após a apre ciação, caso o proje cto apresentado se ja viáve l é cedido o espaço e
e ventualmente apoio em consultoria ou no âmbito do Finicia.
▪ C aso se ve rifique que é inviável, pode rá se r dado apoio para re formular pe la
entidade AIRO , formação, ou prestado esclare cimento pelas causas de inviabilidade
total.

Caldas Empreende 2009

5

Pelouro do Desenvolvimento Económico
No diagrama que se segue aprese nta-se o proje cto de forma esquemática:

Recepção de candidaturas
AIRO

A preciação de candidaturas
CM - A IRO

Viável

IEFP
Formação

Inviável

Espaço

A poio para reformular
(A IRO)

A poio em Consultadoria
Formação (IEFP/AIRO)
A cções de 25h/50h

Finicia

Esclarecer a inviabilidade

Caldas Empreende 2009 comporta assim um e le vado potencial de inovação social
e de criação de oportunidades de trabalho, contando com o valioso contributo das
entidade s supracitadas, uma

vez que

todas e las desempenham

um pape l

fundamental no desenvolvimento do proje cto.
FINA LIDADES DO PROJECTO
A dificuldade em promove r o empree ndedorismo junto de públicos em início de vida
a ctiva como os jove ns, ou em situa ção de fragilida de socia l de

Caldas Empreende 2009

pobre za,

6

Pelouro do Desenvolvimento Económico
discrim inação ou ex clusão, pressupõe uma coope ração proactiva entre os vários
se ctores públicos, e conómicos e social.
Pre tende-se que com o prese nte programa concre tizar um mode lo de coope ra ção
estraté gia público-privada capaz de tirar partido dos investimentos e políticas
públicas, do sabe r faze r e das solidariedades, unidos pela coope ração em torno de
indivíduos empreendedores.
Desta forma, o proje cto e strutura-se em torno da identificação de indivíduos,
avaliação de ideias de negócio e dos se us pe rfis de compe tências, formação em
empreendedorismo e

finalmente, apoio à implementação dos negócios com

destaque nas fases de incubação, re correndo a incentivos.
Procura-se com esta criação de sine rgias desenvolve r uma acção conjunta de
estímulo ao empreendedorismo e sustentabilidade dos negócios a criar através do
k won-how dos próprios empreende dores, tendo o apoio das entidade s promotoras,
possuindo estas já vasta expe riência no se ctor social e empresarial. Com este
a companhamento e coope ra ção visa-se potenciar a espe cia liza ção e conhe cimento
dos Re cursos Humanos do Conce lho pe rspe ctivando a mais-valia que os mesmos
pode rão traze r para a criação de emprego nas Caldas da Rainha.
Tendo a

real noção de que apoiar e fe ctivamente

pessoas desempregadas

possibilitando-lhe a criação do seu próprio empre go, com base no dese nvolvimento
do seu proje cto no k now-how que possui é uma concre ta e volução na dim inuição no
desemprego e fe ctivo, pre vê -se a postar ao máx imo nesta medida.
Ne ste contex to se rá dese nvolvido um trabalho dire cto com o empreendedor em
situação de desempre go, por forma a dese nvolve r a ide ia de ne gócio, que se
pre te nde com a optimização do conhe cimento que já possa possuir, apoiando desde
as profissões mais re ce ntes às mais tradicionais, como por exemplo:


Artesão



Sapate iro



Ele ctricista



Canalizador



Pintor



Funile iro



Costureira
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Massagista



Cabe le ire iro



Etc.

Ne stas actividade s em que o know-how concentra a capacidade de empreendorismo
e nas quais os índices remune ratórios no início da actividade usualmente são
reduzidos, re vela-se uma importante a juda a ise nção de custos fixos e logística,
sendo o Município a apoiar neste âmbito. O intuito destes apoios visam que o
indivíduo em situação de desemprego, não se depare com um conjunto de entraves
e bloqueios que possam dissuadir ou até mesmo desistir da criação do seu próprio
licenciamento ou outras dependentes da mesma.
Através da conjugação destas actividades os empreende dores são e stimulados a
criarem o seu negócio. A actividade desenvolvida pode rá se r na área de apoio
social, ou em qualque r outra em que o empree ndedor diagnostique um nicho de
me rcado que lhe pe rm ita criar o se u posto de trabalho, garantindo uma fonte de
re ndimento e criando e ventualmente novos postos de trabalho.
Pre tende-se suprir na medida possíve l as ne cessidades ao níve l das ofe rtas
educativas, formativas e de participação no me rcado de trabalho.
Caldas Empreende 2009 assenta na criação de valor, inovação e capacidade de
aprove itar oportunidade s numa óptica de inclusão e me lhoria social, conce ntrando o
as sine rgias das e ntidades promotoras de ste proje cto, pre vendo desta forma criar
oportunidade s que represe ntem ve rdade iras alavancas para o de senvolvimento de
novos postos de trabalho.
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