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1. Introdução 
 
O Relatório de Atividades de 2016 descreve as atividades desenvolvidas pelo IN2SET 

e os resultados alcançados ao longo do referido ano. Essas atividades foram orientadas 

pelo correspondente Plano de Atividades, aprovado em Sessão Plenária realizada a 

27/01/2016. 

O Relatório de Atividades foi efetuado com base no levantamento da informação relativa 

às ações desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho Temáticos e no apuramento do grau 

de concretização das metas associadas aos indicadores de desempenho previamente 

definidos. 

Após um breve enquadramento estratégico sobre o IN2SET e de um sumário executivo, 

enumeram-se as atividades realizadas, seguidas por algumas considerações finais, 

tendo em atenção os resultados da execução do Plano de Atividades. 

 

2. Enquadramento estratégico 
 
O IN2SET - Interface Colaborativo para o Desenvolvimento e Inovação da Península de 

Setúbal é um projeto criado em Janeiro de 2015 por iniciativa do Instituto Politécnico de 

Setúbal e, desde então, sob a sua gestão e coordenação. 

O IN2SET foi idealizado com a convicção de que esta nova era, que se alicerça na 

informação e no conhecimento é geradora de um conjunto de desafios, mas também de 

oportunidades que importa identificar e explorar. Nesse sentido, considera-se que a 

ligação entre as instituições de ensino superior, onde se encontram competências 

científicas e de I&D e as empresas da região, com capacidade de criação de riqueza 

para a sociedade, deve ser impulsionada. 

Assim, e como resposta a estes desideratos, o IN2SET é integrado por uma rede de 

parceiros regionais dos sectores económicos, social e ambiental (empresas, entidades 

municipais, associações e outras instituições e individualidades) e pretende que a 

interação entre os mesmos possa produzir resultados com impacto positivo no 

desenvolvimento da Península de Setúbal. 

O IN2SET está configurado em torno de oito Área Temáticas que se corporizam em 

respetivos Grupos de Trabalho e que são já integrados por 34 entidades regionais e por 

6 individualidades. 
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Grupos de trabalho e respetivas área temáticas 

 Grupo 1 (G1) Turismo - novas perspetivas  

 Grupo 2 (G2) Setores de alta e média-alta tecnologia e serviços de conhecimento 

intensivo  

 Grupo 3 (G3) Economia azul  

 Grupo 4 (G4) Território e ambiente  

 Grupo 5 (G5) Eficiência energética e energias renováveis  

 Grupo 6 (G6) Mobilidade urbana sustentável  

 Grupo 7 (G7) Envelhecimento ativo e qualidade de vida  

 Grupo 8 (G8) Empreendedorismo e inovação 

 

3. Sumário executivo 
 
O Instituto Politécnico de Setúbal é a entidade gestora do IN2SET tendo assumido na 

íntegra e desde Julho de 2015, os custos inerentes ao seu funcionamento.  

Para além da prossecução do alargamento da rede de parceiros, estabelecida por via 

da participação em iniciativas e reuniões interinstitucionais, durante o ano de 2016 foi 

dado suporte técnico e administrativo às diferentes atividades desenvolvidas no âmbito 

do IN2SET. 

Assim e em estrita cooperação com os Coordenadores dos Grupos Trabalho procurou-

se fomentar as dinâmicas necessárias ao seu adequado funcionamento, 

designadamente no que respeita à realização das reuniões de trabalho periódicas.  

Ainda e no âmbito de uma intercooperação séria e complementar entre os membros, foi 

possível trabalhar, de forma assertiva no incremento da visibilidade do IN2SET e na sua 

afirmação como um interface colaborativo, que se pretende venha a ser uma referência 

na região. 

 

4. Atividades desenvolvidas 
 
As atividades desenvolvidas em 2016 apresentam-se estruturadas de acordo com o 

Plano de Atividade que as orientou. Apresentam-se igualmente as metas quantitativas 

definidas e a proporção da sua execução.  
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4.1. Sessão Plenária 
 
No dia 27 de janeiro de 2016 realizou-se a Sessão Plenária, na Sala de Atos do IPS, à 

que se seguiu um Jantar Conferência servido na Casa da Baía, em Setúbal. O evento 

visou, por um lado o cumprimento do que está instituído no Regulamento Interno do 

IN2SET, por outro, o objetivo perfilado na criação deste Interface, o de promover de 

forma sistémica a interação entre os parceiros, contribuindo para o fortalecimento das 

relações e para um comprometimento efetivo na concretização de ações que contribuam 

para o desenvolvimento e a inovação na Península de Setúbal. 

Na Sessão Plenária foi realizada uma breve intervenção pelos Coordenadores dos 

Grupos de Trabalho Temáticos que partilharam as atividades efetuadas no decurso de 

2015 e apresentaram os desafios e as perspetivas de trabalho para 2016. No evento foi 

igualmente efetuada a ratificação das propostas dos novos membros que integraram o 

IN2SET em 2015 e aprovados os Relatório de Atividades de 2015; Plano de Atividades 

de 2016 e Estratégia e Plano de Comunicação. 

 

4.2. Alargamento e consolidação da rede de parceiros  
 
Com base na estratégia de networking e de comunicação definidas foi dada 

continuidade ao alargamento da rede de parceiros do IN2SET e, nesse sentido, foram 

realizadas reuniões de apresentação com várias entidades da região, nomeadamente: 

 Câmara Municipal de Palmela  UNISETI – Universidade Sénior de Setúbal  Instituto 

da Segurança Social, I.P. - Centro Distrital de Setúbal  Escola de Hotelaria e Turismo 

de Setúbal. 

Pela visibilidade que começa a alcançar e pelo interesse que tem suscitado, o IN2SET 

foi igualmente convidado a estar presente e a apresentar-se numa das reuniões 

realizada pelo Grupo EnvelheSeres1 e numa das reuniões realizada pela Plataforma 

Supraconcelhia da Península de Setúbal. 

Ainda, atendendo igualmente ao percurso que com base nas oportunidades 

identificadas se começam a perfilar nos Grupos de Trabalho e acolhendo as sugestões 

por eles apresentadas foram, adicionalmente, endereçados convites a várias entidades 

que, no âmbito da sua intervenção, se consideraram de grande relevo para a 

                                                 
1 O Grupo EnvelheSeres é um grupo informal constituído por Instituições e Organismos do 

Concelho de Setúbal com intervenção na área do envelhecimento. 
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prossecução dos objetivos preconizados:  Ninho de Novas Iniciativas Empresariais de 

Setúbal  Câmara Municipal de Alcochete  Confederação do Turismo Português. 

Visando a consolidação dos parceiros no IN2SET, a dinâmica que se impõe para a 

prossecução dos objetivos do Interface e observando-se a convergência de estratégias 

e objetivos com as Área Temáticas, foi fomentada a extensão da participação dos 

membros em mais do que um dos Grupos de Trabalho. Com esse objetivo foi 

estabelecido contacto com as Câmaras Municipais do Barreiro e da Moita e realizadas 

reuniões com a AICEP Global Parques; com a AISET - Associação da Indústria da 

Península de Setúbal e com as Câmaras Municipais do Seixal e de Sesimbra.  

O IN2SET agrega, até ao momento, 34 entidades como membros permanentes, 5 das 

quais integradas na vigência do ano 2016:  Câmara Municipal de Palmela  UNISETI – 

Universidade Sénior de Setúbal  Instituto da Segurança Social, I.P. - Centro Distrital de 

Setúbal  Ninho de Novas Iniciativas Empresariais de Setúbal  Escola de Hotelaria e 

Turismo de Setúbal. 

 

4.3. Grupos de Trabalho Temáticos 

4.3.1. Reuniões 
 
O registo de uma maior dinâmica nalguns dos Grupos de Trabalho pode ser explicado 

pelo facto daqueles reunirem uma maior representatividade de instituições e de terem 

conseguido contributos suficientes para, mais facilmente, identificarem oportunidades e 

estruturar ações. Disso são exemplo os Grupos de Trabalho do Turismo e do 

Envelhecimento Ativo e Qualidade de Vida que conseguiram identificar temáticas com 

interesse para serem refletidas num contexto mais alargado, ao nível da região e, nesse 

sentido, concretizaram dois eventos temáticos, mencionados no ponto 4.3.2. do 

relatório, com a participação aberta à comunidade.  

No decurso do ano foram realizadas 14 reuniões distribuídas conforme se apresenta:  

 Grupo do Turismo - Novas perspetivas – realizou 5 reuniões, nos meses de 

janeiro, abril, julho, setembro e dezembro; 

 Grupo da Economia Azul – realizou 1 reunião no mês de fevereiro; 

 Grupo do Envelhecimento Ativo e Qualidade de Vida – realizou 7 reuniões, nos 

meses de janeiro, abril, maio, julho (duas), setembro e outubro; 

 Grupo do Empreendedorismo e Inovação – realizou 2 reuniões, nos meses de 

março e de abril. 
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Os Grupos de Trabalho dos Setores de Alta e Média-alta Tecnologia e Serviços de 

Conhecimento Intensivo e da Economia Azul, motivado por mudanças ao nível das 

Administrações nas entidades cujos representantes coordenam os referidos Grupos, 

assinalaram um período de alguma inatividade, que se espera vir a ultrapassar a curto-

prazo. 

Relativamente aos Grupos de Trabalho Território e Ambiente e Mobilidade Urbana 

Sustentável espera-se conseguir a integração de novos membros e a sua consequente 

revitalização. 

O Grupo de Trabalho sobre Eficiência Energética e Energias Renováveis embora, por 

vicissitudes várias não tenha concretizado reuniões durante o ano, tem em curso a 

construção de uma Matriz Energética para a Península de Setúbal, considerada 

fundamental para orientar o planeamento sustentado do setor energético, garantindo a 

produção, a segurança energética e o uso adequado da energia disponível na região.  

O Grupo de Trabalho sobre Empreendedorismo e Inovação identificou várias 

problemáticas na região relacionadas com o tecido empresarial e o empreendedorismo 

e elegeu, para foco da sua ação, a necessidade de implementação de uma cultura 

empreendedora, para a qual foi identificada a necessidade de se iniciar trabalho ao nível 

mais básico (escolas). Atendendo a que foram igualmente identificadas algumas 

atividades já em curso, por parte de alguns dos membros, o Grupo determinou começar 

por fazer o mapeamento do que já existe no terreno, para posteriormente verificar o que 

faz sentido implementar. 

 

4.3.2. Eventos Temáticos 
 
Os eventos temáticos, abertos à sociedade e portanto, com o objetivo de conseguir 

alcançar um público alargado e diversificado, pretendem proporcionar a reflexão sobre 

temas com relevância para o desenvolvimento da região e possibilitar a identificação, 

tão objetiva quanto possível, de oportunidades que possam ser trabalhadas no seio dos 

Grupos e que contribuam para o desenvolvimento da Península de Setúbal. 

O evento Get Together – Workshop do Turismo da Península de Setúbal foi 

organizado pelo Grupo de Trabalho do Turismo e realizado no dia 27 de setembro, na 

Casa da Baía, em Setúbal. O Workshop foi participado por cinquenta players da região 

com atuação no Setor do Turismo designadamente representantes das autarquias, da 

restauração e hotelaria, agentes de turismo, operadores turísticos e animadores 

socioculturais e empresas de diversos ramos de atividade, desde a produção vitivinícola 
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à consultoria. Os participantes foram convidados a refletirem a cooperação empresarial 

na perspetiva da complementaridade, visando a promoção turística e o desenvolvimento 

socioeconómico da Península de Setúbal. 

O Fórum Envelhecimento Ativo | Desenvolvimento Humano: desafios para uma 

cidadania participativa foi o evento organizado pelo Grupo de Trabalho do 

Envelhecimento Ativo e Qualidade de Vida e realizado no dia 27 de outubro, no Auditório 

Nobre a Escola de Ciências Empresariais do IPS. O evento contou com as intervenções 

da Dra. Ana Bernardo, médica de Cuidados Paliativos e Diretora Clínica do Hospital de 

Nossa Senhora da Arrábida e do Prof.º Doutor António Fonseca da Faculdade de 

Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto, pessoas com 

reconhecida experiência nesta área. Nele estiveram cerca de setenta participantes 

muitos dos quais em representação de Instituições que na região trabalham diariamente 

com a população idosa ou que, não o fazendo diretamente, estão integrados na fileira e 

sensíveis à necessidade de se adotar uma nova abordagem nesta área, que contribua 

para a edificação de uma imagem positiva da Pessoa Idosa e para o desenvolvimento 

de uma sociedade inclusiva, participativa, ativa e saudável. 

O IN2SET, através do Grupo de Trabalho Eficiência Energética e Energias Renováveis 

esteve associado ao Seminário da Comemoração Pública dos 10 anos da ENA – 

Agência de Energia da Arrábida, subordinado ao tema Renovar a Arrábida com um 

Mar de Energia. O evento realizou-se no dia 22 de novembro, no Fórum Municipal Luísa 

Todi, em Setúbal e pretendeu promover o debate sobre “a estratégia e objetivos de uma 

política de Crescimento Azul”. 

Também e no âmbito de uma parceria com a Associação MAR 7, o IN2SET associou-

se ao Seminário dedicado ao Programa Operacional Mar 2020 participando, 

inclusivamente na sua organização. O Seminário que registou a presença de trinta e 

cinco participantes com interesse na temática, decorreu no dia 24 de novembro, na 

Escola de Ciências Empresariais do IPS e contou com a intervenção, como oradora, da 

Sra. Arquiteta Maria Teresa Mourão de Almeida, Gestora da Autoridade de Gestão do 

Mar 2020.  

 

4.3.3. Estudos temáticos e projetos em cooperação 
 
No âmbito dos Grupos de Trabalho do Envelhecimento Ativo e Qualidade de Vida e de 

Empreendedorismo e Inovação, foram efetuadas, respetivamente, duas caracterizações 

da Península de Setúbal, uma demográfica e outra sobre o tecido empresarial. Estas 

caracterizações pretendem auxiliar os Grupo de Trabalho na identificação de 
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oportunidades de desenvolvimento e na definição e projeção de ações prioritárias para 

a região. Estes trabalhos compreenderam: 

 Uma pesquisa administrativa centrada na recolha de informação estatística 

publicada pelo INE e pela PORDATA; 

 Ações de benchmarking visando a identificação de boas práticas a nível 

nacional, especificamente na área do Envelhecimento Ativo e Qualidade de 

Vida; 

 A análise da informação recolhida, a partilha e a análise no Grupo de Trabalho 

e o arquivo e sistematização daquela que se considerou relevante para a área 

temática. 

Através do workshop Get Together e dos contactos que se estabeleceram entre as 

entidades Membro e outros stakeholders da região, o IN2SET gerou duas parcerias de 

cooperação: 

 Entre a Câmara Municipal do Seixal e a Adega Venâncio da Costa Lima que 

passou a integrar o projeto Rota do Bacalhau do Seixal, proporcionando aos 

participantes da Rota uma prova de vinhos comentada; 

 Entre a Câmara Municipal do Seixal e a empresa SAL – Sistemas de Ar Livre, 

cuja parceria está ainda a ser definida. 

Também o IPS, na sequência do referido evento, concretizou reuniões com a Câmara 

Municipal de Sesimbra e com a Câmara Municipal do Seixal, esperando-se que delas, 

atendendo às diversas valências científicas do IPS e ao interesse manifestado pelas 

autarquias em concretizar ações em diferentes áreas, possam vir a desenvolver-se 

projetos em cooperação.  

4.4. Disseminação e comunicação 
 
Com o GiCom – Gabinete de Imagem e Comunicação do IPS foram mantidos os 

contactos necessários para que fosse assegurado o registo e a comunicação das 

atividades realizadas no âmbito do IN2SET, designadamente a disseminação dos 

Eventos Temáticos, quer nos meios de comunicação próprios, quer através de notas de 

imprensa remetidas para os media da região e que as comunicaram. Foram registadas 

notícias no Setubalense; Setúbalmais; Distrito Online; Rostos Online; Setúbal na Rede; 

Zoom Online e Fórum Estudante. 

De igual forma, os Membros dos Grupos de Trabalho envolvidos na organização dos 

Eventos Temáticos procederam à sua divulgação quer junto da sua rede de associados 

e parceiros, quer nos canais de comunicação próprios, nomeadamente websites, 

newsletters e videowall.    
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As conclusões dos eventos anteriormente enumerados foram igualmente produzidas e 

difundidas junto dos vários stakeholders da região, por se considerar que só com a sua 

apropriação se poderão converter em contributos capazes de engrandecer as políticas 

e as intervenções que venham a ser realizadas no âmbito dos diferentes setores neles 

retratados. 

 

4.5 Quadro de indicadores 
 
No quadro seguinte são apresentados os objetivos e respetivos indicadores, bem como 

as metas quantitativas definidas no Plano de Atividades de 2016 e a proporção da sua 

execução.  

Objetivos Indicadores Metas Execução 

Incremento e 
consolidação da 
rede de parceiros 

N.º de novos parceiros 16 (2 por GT) 5 

N.º de reuniões dos Grupos de 
Trabalho 

32 (4 por GT) 15 

Estudos temáticos 
e Projetos em 
cooperação 

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

8 (1 por GT) 2 

N.º de projetos em carteira ou em 
execução 

2 0 

Disseminação e 
Comunicação  

N.º de estudos temáticos e setoriais 
disseminados 

18 (3 por GT) 0 

N.º de publicitações nos canais 
próprios 

250 (10 por 
Membro) 

21 

N.º de referências nos mass media da 
região 

10 11 

 
Para além das questões anteriormente mencionadas relativamente aos Grupos de 

Trabalho e que impactaram na execução das metas definidas, importa referir que existe 

igualmente um constrangimento relativamente à inserção de conteúdos no website do 

IN2SET que, naturalmente, se reflete no indicador sobre “estudos temáticos e setoriais 

disseminados”. Estão a ser tomadas as diligências que nos permitam ter a situação 

solucionada a tão breve prazo quanto possível.  

Da análise do quadro anterior verifica-se que o grau de realização das atividades 

planeadas e das metas previstas ficaram aquém do ambicionado e do que se considera 

ser possível realizar no âmbito do IN2SET. O alargamento dos Grupos de Trabalho e 

uma sua maior consolidação permitirão, por certo, desenvolver um trabalho mais efetivo 

ao longo próximo ano.   
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5. Considerações finais 
 
O presente Relatório apresenta, de forma discriminada, as atividades desenvolvidas no 

âmbito do IN2SET e os níveis de execução apurados em observação dos objetivos 

definidos.  

Nele está demonstrado o cumprimento da maioria das atividades planeadas e 

enumeradas no Plano de Atividades para 2016, ainda que não tenha sido possível, pelas 

razões já expostas, a transversalidade da sua execução por todos os Grupos de 

Trabalho. Estamos certos de que, oportunamente, será atingida a maturidade suficiente 

para que, em todos eles, se venham a concretizar os objetivos que estiveram 

subjacentes à sua criação.  

No que respeita à divulgação, no website do IN2SET, da informação temática e/ou 

setorial, recolhida e sistematizada, sobre a Península de Setúbal, atendendo à 

complexidade de acesso ao back-office do site e, por esse facto, à impossibilidade de 

garantir a introdução dos conteúdos e a sua posterior disponibilização com a 

configuração pretendida, não foi possível concretizar este objetivo. Considerando as 

diligências em cursos, estamos convictos de que a situação se ultrapassará no decurso 

do próximo ano.  

Importa destacar o sucesso dos Eventos Temáticos realizados, quer pelo número de 

participantes, quer pelo eco que percecionámos terem tido junto dos stakeholders na 

região, contribuindo para o incremento da visibilidade e reconhecimento do IN2SET.  

 

Setúbal, 16 de Janeiro de 2017 


