Gabinete de Empreendedorismo
Social

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior tem como objetivo criar soluções inovadoras e
com elevado impacto social numa lógica de Economia Social e Solidária.
MISSÃO

Desenvolvimento e implementação de projetos de empreendedorismo social que contribuam para
a sustentabilidade ao nível social, económico, cultural e ambiental, em prol do desenvolvimento
local e integrado.

VISÃO

Ser uma instituição de referência na conceção e desenvolvimento de projetos de
empreendedorismo social que, através da capacitação da população ao nível local, contribuam
para a construção de uma sociedade global mais empreendedora, cooperante e solidária.

SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS

Na sua intervenção a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior procura criar soluções sociais

inovadoras, com elevado impacto social que respondam às necessidades atuais de um mercado
de trabalho em constante mutação, para tal recorre aos seus diferentes serviços que oferecem
metodologias diferenciadoras e exclusivas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
O GES desenvolve projetos em diversas áreas que promovem a integração pelo económico de
comunidades locais e indivíduos.
EMPREENDEDORISMO
Através do apoio à criação de
atividades geradoras de rendimento, consultoria no
desenvolvimento de novos
negócios que contribuam para a criação do
próprio emprego ou de uma microempresa.

EMPREGO
Apoio personalizado na (re)integração no mercado de trabalho.

FORMAÇÃO
Através capacitação individual, de desenvolvimento soft-skill e ou de
competências técnicas.

MEDIAÇÃO TERRITORIAL
Através do trabalho no terreno visando problemáticas
locais.
CONSULTORIA & INVESTIGAÇÃO
Através da sistematização de boas práticas e a pesquisa de novos
conhecimentos visando aplicação aos projetos no terreno.

EQUIPAMENTOS:
- Sala de Formação e Atendimento
- Espaço Net
- Universidade Sénior
- Cowork (Espaço Empreendedor)

IMPACTO SOCIAL
O GES é um gabinete de apoio gratuito para a comunidade e para as empresas
APOIAMOS
•Os fregueses em situação de desemprego, à procura do
1ºEmprego, beneficiários de RSI.
•Minorias, etnias, emigrantes e populações mais desfavorecidas.
•Pessoas Empreendedoras que tenham ideias para criarem o seu
próprio emprego, microiniciativas ou negócios.

Em 2015 / 2016 / 2017 a Junta de Freguesia apoiou os seus fregueses em:

2789

Atendimentos

281 Formações

447

CV’s redigidos

1328 Encaminhamentos para ofertas de emprego

520

Empregados

82

Empreendedores

723 Entrevistas
158 Recusas ou faltas a entrevistas

COMUNIDADE
A transformar sonhos em realidade!
EMPREGO
• Apoio na procura ativa de emprego.
• Construção e valorização do CV.
• Preparação para uma entrevista.
• Estratégia de proximidade

SERVIÇOS GRATUITOS

EMPREENDEDORISMO
•Apoio na criação de negócios.

•Mentoria desde a fase da ideia à criação do negócio.
•Incubadora de microiniciativas.

FORMAÇÃO
•Encaminhamento para curso de formação profissional.
•Workshops em soft-skills.
•Programa de Alfabetização

soft-skills : atributos e competências pessoais que permitem ao indivíduo melhorar as suas iterações com os
outros e com o mundo em seu redor.

Processos de recrutamento e seleção de colaboradores.
Formação adequada aos seus colaboradores e à sua área de
negócio.
Informações sobre medidas de apoio à contratação.
EMPRESAS E INSTITUIÇÕES
“Contratar o carácter. Treinar as competências”

Informações sobre os critérios para atribuição de
apoios financeiros às empresas que celebrem
contratos de trabalho.
Apoio na revitalização de organizações e negócios
locais.

SANTA MARIA MAIOR + EMPREENDEDOR

Possibilidade de facilitar a (re) inserção socioprofissional de jovens e pessoas adultas em
situação de desemprego, subemprego, emprego precário ou informal, através da criação do seu
próprio negócio. Também se destina a pessoas que enfrentam desafios adicionais para

empreender, dadas as qualificações, as competências de gestão, desconhecimento e dificuldade
de acesso a financiamentos.

SANTA MARIA MAIOR + EMPREGO

Modus Operandi
O SMM + E constitui-se na continuidade de uma resposta integrada e qualificada de apoio ao emprego. O projeto assenta

numa abordagem individualizada e adaptada à experiência e competências específicas de cada freguês, através de um
acompanhamento individualizado e da promoção de estratégias que facilitem a (re)inserção profissional de jovens e pessoas
adultas em situação de desemprego, subemprego, emprego precário ou informal, residentes no território, em articulação
interinstitucional e em estreita colaboração com o tecido empresarial local.

PDCSMM – Plano Desenvolvimento Comunitário de
Santa Maria Maior

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior procurou dar uma resposta resiliente aos problemas dos seus contribuintes.
Contextualmente, o Gabinete de Empreendedorismo Social (GES) surgiu da necessidade de, por um lado, atender a
carências sentidas ao longo da freguesia através do Plano de Desenvolvimento Comunitário de Santa Maria Maior
(PDCSMM), com o apoio às instituições que agem no terreno e, por outro, o auxílio aos fregueses que procuram melhorar a
sua qualidade de vida no campo de empregabilidade, empreendedorismo e formação.

DESAFIO e ETAPAS

O principal desafio deste Plano será o de assegurar a automatização de algumas áreas estratégicas e transversais, dotadas de
programa e acões próprias, mantendo/reforçando planos já em vigor, e introdução de novas conceções para a freguesia, a nível
social, empregabilidade, cultura.
Etapas:
- Informação geral e dinamização das coletividades;
- Prospeção das necessidades e recursos potenciais;

- Descoberta e formação dos lideres locais;
- Elaboração de um plano;
- Avaliação dos resultados

O que se pretende

Estas etapas não são estanques, em todas as etapas do plano a informação é fundamental.
A descoberta dos lideres e a sua formação deve ser uma preocupação desde o início.
Pretende-se:
• Melhores oportunidades de emprego;
• Maior formação e qualificação;
• Maior capital social e participação;
• Maior utilização e fruição do espaço público (por parte de moradores e visitantes);
• Promoção da identidade e valorização da Freguesia de Santa Maria Maior (interna e
externa);
• Capacitação das instituições da sociedade civil a atuar na Freguesia.

O que se pretende e em que eixos

• Maior autoestima da população (individual e coletiva);
• Maior diversidade socioeconómica da população da Freguesia (moradora e visitantes);
• Maior sentimento de segurança;
• Instituições da sociedade civil mais robustas e participativas

Equipamentos

Espaço Empreendedor - Cowork

O COWORK de Santa Maria Maior tem como principal objetivo apoiar empreendedores, novas empresas e
profissionais liberais no processo de desenvolvimento e consolidação dos seus projetos e atividade, disponibilizando o
acesso a serviços, espaço de trabalho e soluções integradas que facilitam a sua implementação e crescimento no
mercado.
Apoio

•Orientação técnica na fase de implementação e desenvolvimento da ideia ou de arranque da empresa no
Gabinete de Empreendedorismo Social;

