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INTERFACE COLABORATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA 

PENÍNSULA DE SETÚBAL (IN2SET) 

- PLANO DE ATIVIDADES 2015 - 

 

O Plano de Atividades para 2015 define os objetivos, metodologia e atividades de 

natureza regular, a concretizar no âmbito do projeto IN2SET. 

 

1. Objetivos 

1. Criar e operacionalizar o Interface Colaborativo para o Desenvolvimento e 

Inovação da Península de Setúbal (IN2SET); 

2. Agregar e alargar da rede de parceiros; 

3. Constituir e dinamizar oito grupos de trabalho temáticos especializados; 

a. Grupo 1 (G1), Turismo - Novas perspetivas  

b. Grupo 2 (G2), Setores de média e média alta tecnologia e serviços de 

conhecimento intensivo 

c. Grupo 3 (G3), Economia azul 

d. Grupo 4 (G4), Território e ambiente  

e. Grupo 5 (G5), Eficiência energética e energias renováveis  

f. Grupo 6 (G6), Mobilidade urbana sustentável 

g. Grupo 7 (G7), Envelhecimento ativo e qualidade de vida  

h. Grupo 8 (G8), Inovação e empreendedorismo  

4. Divulgar informação de âmbito socio-económico e ambiental sobre a Península 

de Setúbal;  

5. Identificar oportunidades de desenvolvimento e de investimento prioritários; 

6. Comunicar e disseminar resultados do projeto. 

 

2. Metodologia e atividades: 

Com o objetivo de “Criar e operacionalizar o IN2SET” será elaborado um Regulamento 

Interno; será concebido um website que se pretende seja um repositório de informação 

atualizada e pertinente, mas também um meio privilegiado de comunicação e será 

desenvolvida uma imagem gráfica para identificação do projeto. A formalização da 

constituição do IN2SET será concretizada em reunião a realizar durante o mês de 

janeiro de 2015. Será igualmente definida uma estratégia de comunicação integrada, 
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que permita a interação com os diversos parceiros e que atenda às especificidades de 

cada sector. 

Visando ”Agregar e alargar a rede de parceiros” será preparado um Protocolo de 

Cooperação e Parceria que contemple os princípios que vinculam a relação; será 

definida uma estratégia de networking e serão promovidas reuniões de apresentação 

do IN2SET junto de instituições e de individualidades representativas da Península de 

Setúbal. 

Para “Constituir e dinamizar oito grupos de trabalho temáticos especializados” será 

endereçado um convite aos parceiros da rede com a sugestão do(s) grupo(s) temático(s) 

a integrar, podendo vir a acolher-se qualquer outra sugestão que por eles seja 

apresentada. Pretende-se garantir a realização de uma reunião de grupos no decurso 

de cada um dos semestres. 

Com o objetivo de “Divulgar a informação sobre a Península de Setúbal” serão 

efetuadas recolhas de estudos temáticos realizados na região e serão concretizados as 

respetivas análise, tratamento e sistematização dos conteúdos. Pretende-se que estes 

estudos sejam promotores de dinâmica nos grupos de trabalho e que a mesma se 

materialize na atualização de informação a ser divulgada no site do IN2SET. 

No sentido de “Identificar oportunidades de desenvolvimento e de investimento 

prioritários” pretende-se que nos grupos de trabalho, em torno dos estudos reunidos, de 

temáticas reconhecidas como estratégicas e de necessidades que sejam conducentes 

a aumentos de competitividade apresentadas pelos parceiros, possam ser produzidos 

dossiers temáticos da região e gerados novos projetos de cooperação.  

“Comunicar e disseminar resultados do projeto” é um dos objetivos estratégicos 

definidos e que será concretizado por via de publicações no site do IN2SET e da 

realização de um Seminário Regional a ocorrer no final do primeiro semestre. 
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3. Cronograma 

 

 

 

Fase/atividades jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15

… … … … … … … … … … … …

0. Fase Preliminar/gestão

Elaboração do regulamento interno

Elaboração do plano de atividades e demais documentação 

interna

Definição da estratégia de networking

Formalização das parcerias

Realização de reuniões com parceiros agragadores 15-jan

Imagem gráfica

Website

Materiais gráficos

Relatório intermédio

Relatório metodológico

Relatório final

1. Sistematização de estudos
Recolha e análise seletiva de estudos já elaborados na 

região

Recolha e tratamento sistemático de indicadores (diversas 

fontes)

Tratamento das conclusões das reunião de trabalho dos 

grupos

Elaboração de dossiers temáticos da região

Divulgação e disponibilização dos estudos Online

2. Eventos e desenvolvimento

Organização e realização do evento de lançamento 24-fev

Organização e realização de dinâmicas de grupo 28-abr 27-out

Seminário regional - divulgação dos resultados 30-jun


