ESPAÇO INICIATIVA

Se procura respostas e apoio técnico nas áreas da

EMPREGABILIDADE, FORMAÇÃO e/ou QUALIFICAÇÃO,
o

É PARA SI.

FORMAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E
CRIAÇÃO DE PROJECTOS DE ÂMBITO PROFISSIONAL

Saber Ser Empreendedor
TOME A INICIATIVA!

INSCREVA-SE!
Para mais informações dirija-se ao Projecto LAÇOS
Praça das Eiras/ Rua João de Deus (antigas instalações da Escola Primária)
5340 – 275 – MACEDO DE CAVALEIROS
TELEFONE: 278 425 874

Email: projeto.lacos.mc@gmail.com

Maio de 2013

ESPAÇO INICIATIVA

O Projecto LAÇOS enquadra-se no Programa Contratos

Saber Ser Empreendedor

Locais de Desenvolvimento Social – CLDS. O ESPAÇO
INICIATIVA enquadra-se no Eixo 1 – Emprego, Formação e
Qualificação.

O ESPAÇO INICIATIVA constitui-se através de um Gabinete na área da
empregabilidade, no qual se promove o atendimento e acompanhamento

Saber Ser
EMPREENDEDOR

personalizado, no contexto do processo de (re) inserção social e

consiste numa acção de

profissional.

carácter formativo que
visa a promoção do

Esta estrutura integra a componente vocacional, formativa e de (re)

empreendedorismo.

integração no mercado de trabalho, representando ainda uma plataforma
de diálogo entre a procura e a oferta formativa e/ou de emprego.
As iniciativas formativas têm como finalidade gerar uma mudança
população

qualitativa, social e económica, através da exploração de um

desempregada, embora não sejam destinatários exclusivos. As dinâmicas

conjunto de ferramentas, passíveis de potenciar a criação de

operacionais serão definidas com base nos registos do IEFP, e em estreita

projectos e/ou iniciativas empresariais.

O

atendimento

previsto

destina-se

principalmente

à

articulação com este organismo, mediante a qual será criada e actualizada,
sistematicamente, uma Base de Dados.

Esta acção, destinada à população activa em geral, apresenta duas
vertentes ou estágios diferenciados:

O ESPAÇO INICIATIVA assume ainda funções de espaço interactivo, através a
criação de um equipamento multifuncional, aberto à comunidade.

a)

Formação

de

carácter

geral,

em

Educação

para

o

Empreendedorismo;
b) Formação de carácter económico-profissional, através da
concessão de apoio técnico à elaboração de projectos e/ou planos
económico-financeiros, para promover, nomeadamente, a criação
de auto-emprego.

