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1. Enquadramento 
 
O desenvolvimento do projeto IN2SET foi perspetivado em 2 fases sequenciais e 

diretamente interligadas: a primeira com um horizonte temporal de 8 meses, 

cofinanciada pelo PORLisboa e concluída a 30 de Junho de 2015, durante a qual se 

concretizou a criação do interface colaborativo e da sua estrutura de atuação e a 

segunda, ainda sem financiamento, com uma intervenção planeada a 5 anos, mas que 

se deseja de superior longevidade.  

O Plano de Atividades para 2016 prevê um conjunto de ações que visam dinamizar o 

interface colaborativo e aumentar a sua visibilidade e notoriedade, designadamente: 

 A continuação do incremento e da consolidação das relações de colaboração 

através do alargamento da rede de parceiros e da realização de reuniões 

regulares dos grupos de trabalho temáticos;  

 A identificação de oportunidades de desenvolvimento e de investimento 

prioritário, que se corporizem em projetos que fomentem a I&D, a inovação e 

também a internacionalização e que impactem no progresso e no aumento da 

competitividade dos parceiros e da região;  

 A divulgação de informação sobre a Península de Setúbal que se considere 

pertinente para a tomada de decisões estratégicas e para a criação de valor na 

região; 

 A aposta na comunicação regular das atividades do IN2SET, privilegiando os 

canais próprios da rede de parceiros e promovendo o envolvimento do media 

partner e dos media da região. 

 

2. Metodologia e atividades 

2.1. Enquadramento geral 
 
Visando o alargamento da rede de parceiros serão promovidas reuniões de 

apresentação do IN2SET junto de instituições com âmbito na Península de Setúbal e 

endereçados convites às instituições e individualidades sugeridas pelos membros, 

conforme estatuído no Regulamento Interno. 

A consolidação das relações de colaboração entre os membros será adquirida através 

da dinâmica dos Grupos de Trabalho Temáticos (GT), no seio dos quais e em torno de 

objetivos comuns, serão partilhadas e debatidas diferentes visões e perspetivas, numa 
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base de confiança, compromisso de cooperação e partilha de responsabilidades. A 

periodicidade das reuniões será determinada pelos GT, devendo garantir a melhor 

execução dos trabalhos sugerindo-se, pelo menos, uma reunião trimestral. 

A identificação de oportunidades de desenvolvimento e de investimento prioritários será 

empreendida pelos GT e decorrerá da intersecção entre o resultado da análise de 

estudos temáticos e setoriais reunidos e do conhecimento específico dos membros 

sobre a Península de Setúbal. Nessa sequência deverão ser gerados projetos de 

cooperação, passíveis de financiamento externo, que fomentem a I&D, a inovação e 

também as parcerias internacionais. Estes projetos devem recair sobre necessidades 

reconhecidas como estratégicas e serem conducentes ao aumento da competitividade 

e do desenvolvimento socioeconómico da região.  

Com o objetivo de disseminar informação sobre a Península de Setúbal será efetuada 

a recolha, análise, sistematização e disseminação de estudos temáticos e setoriais com 

relevância para a região, assim como a elaboração e divulgação de estudos e de 

resultados de projetos realizados. Para o efeito será privilegiado o website do IN2SET. 

A visão e a missão do IN2SET determinam a comunicação como um fator-crítico para o 

seu reconhecimento e notoriedade. De forma a assegurar uma comunicação regular do 

IN2SET serão desenvolvidas atividade periódicas, envolvendo os vários membros e, na 

sua generalidade, abertas à comunidade, desejando-se alcançar um público alargado, 

diversificado e não individualizável, que possa contribuir para um debate construtivo 

sobre temas relacionados com o desenvolvimento da região.   

 

2.2. Cronograma 
 

 

 

 

 

2016
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Atividades e Eventos

Sessão Plenária e Jantar Conferência (interno)

Eventos Temáticos (abertos à comunidade)

Reuniões dos Grupos de Trabalho Temáticos

Recolha e análise seletiva de estudos temáticos e 

setoriais

Divulgação e disponibilização dos estudos Online

Seminário regional - divulgação dos resultados 

(aberto à comunidade)

Divulgação e disponibilização dos resultados dos GT

dez-16

A periodicidade das reuniões será determinada pelos GT, devendo garantir a melhor execução dos trabalhos sugerindo-se, pelo menos, uma reunião trimestral

jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16jun-16jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16
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3. Indicadores e metas 
 
A existência ainda recente do projeto IN2SET, com apenas um ano e no decurso do 

qual as ações se centraram na criação da sua estrutura de operacionalização, 

complexifica a projeção de métricas que permitam mensurar os objetivos desejados. 

Não obstante, consideramos importante quantificar a participação e desempenho a que 

nos propomos, razão pela qual são definidas os indicadores e metas que se 

apresentam: 

Objetivos Indicadores Metas 

Incremento e consolidação da 
rede de parceiros 

N.º de novos parceiros 16 (2 por GT) 

N.º de reuniões dos Grupos de Trabalho 32 (4 por GT) 

Estudos temáticos e Projetos 
em cooperação 

N.º de estudos temáticos e setoriais 
desenvolvidos ou em desenvolvimento 

8 (1 por GT) 

N.º de projetos em carteira ou em 
execução 

2 

Disseminação e Comunicação  N.º de estudos temáticos e setoriais 
disseminados 

18 (3 por GT) 

N.º de publicitações nos canais próprios 250 (10 por 
Membro) 

N.º de referências nos mass media da 
região 

10 

 


