FICHA DO PROJETO

Designação da Operação: DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL CAPACITAR-O-MONTIJO
Código do Projeto: LISBOA-06-4740-FSE-000292
Objetivo Principal: Aumentar as condições de empregabilidade dos jovens que não estão em situação de emprego,
ensino ou formação (jovens NEET), dos adultos com particular incidência nos desempregados de longa duração (DLD),
e dos e migrantes em situação vulnerável, através do investimento na aquisição de competências pessoais e
profissionais ajustadas às necessidades do mercado de trabalho.

Região de Intervenção: Montijo
Entidade Beneficiária: Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo
Data de Aprovação:17-03-2021
Data de Inicio: 21-04-2021
Data de Conclusão: 31-10-2022
Custo Total Elegível: 98 121,81€
Apoio Financeiro da união Europeia: 49 060,91€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional: 49 060,90€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: O Projeto Incluir+ procurará atingir os seguintes
objetivos específicos:
1. Reforçar a competências pessoais e relacionais dos jovens, adultos e emigrantes desempregados, propiciando
a recuperação da autoestima que é fundamental nos processos de inclusão social ativa. Potenciando também
o desenvolvimento de competências profissionais nas áreas definidas pelos empregadores;
2. Disponibilizar um acompanhamento contínuo no processo de empregabilidade e de inclusão social, através de
um tutor, que informa, orienta, encaminha e acompanha todo o processo;
3. Complementar e desenvolver as competências profissionais dos jovens, adultos e emigrantes desempregados,
pelo exercício acompanhado de competências adquiridas e melhorar o seu perfil de empregabilidade;
4. Disponibilizar experiências práticas enriquecedoras em áreas estratégicas para o território, elevando as
competências técnicas e comportamentais dos jovens e adultos promovendo a sua empregabilidade futura;
5. Promover a igualdade de oportunidades junto da população socialmente desfavorecida através da criação de
uma metodologia inovadora que visa a empregabilidade e, consequentemente, a melhoria das condições de
vida dos seus intervenientes;
6. Conceber uma metodologia de avaliação que permita avaliar o projeto, não só aquando da sua conclusão, mas
também no decorre do mesmo.
Desenvolverá um vasto conjunto de atividades e tem por resultados esperados, 5 instituições envolvidas na
operação e um grau de satisfação das entidades envolvidas de 75%.

