
“APRODER EMPREENDE 2020” 

ACÇÕES DE CAPACITAÇÃO 



ÁREAS TEMÁTICAS 
A1 - Boas Práticas para a apresentação e execução de projetos 

A2 -  Empreendedorismo e Criação de pequenos negócios 

A3 - Implementação de Protecção de dados nas empresas 

A4 - Desenvolvimento de ideias inovadoras 

A5 - Soluções inovadoras no reforço da capacitação das empresas 

A6 - Empreendedorismo e inovação para a competitividade do turismo 

A7 - Estratégias de marketing e animação territorial para os agentes locais 

A8 - Promoção da inovação do capital humano das empresas 

A9 - Competitividade e Internacionalização 

A10 - Elaboração de plano de negócios 

VALORIZAR PESSOAS E ORGANIZAÇÕES 

Centro Nacional de Exposições—Torreão Poente | 2001-906 Santarém   | 243 333 920 | aproderstr@gmail.com  

O Projecto "APRODER EMPREENDE 2020” aprovado no âmbito do Aviso de Concurso ALT20-21-2018-04 do PO Alentejo, 

prevê a realização de acções de capacitação, tendo por base que o empreendedorismo constitui uma variável importante 

nas dinâmicas sociais e económicas ao potenciar o crescimento do tecido empresarial, e exerce influência  direta na afir-

mação do território e na qualidade de vida dos cidadãos. 

A dinâmica de um sistema organizacional, independente da sua área de atuação, que se auto-organize em prol do suces-

so tem elementos facilitadores no desenvolvimento e alcance dos seus objetivos, e por sua vez na  produtividade, compe-

titividade, eficiência e qualidade, etc. 

É essencial que qualquer empresa aposte na gestão, através do planeamento, organização, direcção e acompanhamento, 

no desenvolvimento dos seus recursos humanos, concedendo oportunidades de desenvolvimento e      capacitação, pro-

porcionando um ambiente de trabalho estimulante e com boas condições, e garantindo a satisfação e motivação dos 

colaboradores. 

 

OBJECTIVOS 

Promover o desenvolvimento e reforço de competências empreendedoras, contribuindo para a competitividade e 

empreendedorismo regional. Estimular o público-alvo para o desenvolvimento de novas ideias e a adoção de práticas 

facilitadoras da implementação do empreendedorismo.  

 

DESTINATÁRIOS  

Empresários, empreendedores, jovens recém-licenciados, desempregados, e demais interessados desde que alinhados 

com o foco da acção a ser realizada. 

 

LOCAL  

A definir consoante a Acção a realizar (Azambuja, Cartaxo, Rio Maior, Santarém). 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Capacitar o público-alvo, em temas considerados relevantes para a melhoria do desempenho, da qualidade, da sustenta-

bilidade e visibilidade das suas intervenções e organizações.  

Constituir uma oportunidade de aprendizagem e capacitação essencial a qualquer empreendedor.  

Promover o desenvolvimento de ideias inovadoras, para a criação de uma rede entre potenciais empreendedores que 

permite identificar e iniciar novos projectos de investimento, oportunidades comuns, parcerias ou partilha de contactos e 

experiências.  


