
 

 

Designação do projeto| Rota para a Inovação e Inclusão (Rii)

Código do projeto | NORTE - 07-

Objetivo principal| Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências 

e na aprendizagem ao longo da vida (FSE) 

Região de intervenção |NUT III – 

Entidade beneficiária |Município de Espinho (NIF: 501158740)
 

 

Data de aprovação|09-08-2017 

Data de início |12-03-2017 

Data de conclusão|30-03-2019  

Custo total elegível |279.548,74 €

Apoio financeiro da União Europeia

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

 

 

 

 

 

 

  

A operação visa criar iniciativas de inclusão social através dinâmicas inovadoras e do envolvimento de 

parceiros de diferentes áreas. Ao potenciar a inclusão ativa o projeto tem em vista a promoção de 

oportunidade iguais e a participação ativa e a melhoria da emprega

Tem como principais objetivos:  

- Promover boas práticas de inclusão ativa na região, contribuindo para as políticas públicas de inclusão 

social, combate à pobreza e aumento da empregabilidade

- Potenciar competências junto da comunidade, atravé

orientadas para um público particularmente vulnerável ou em situações de exclusão

- Criar parcerias com agentes representativos nas “4 Helix”, Setor público, privado, movimento cívico e 

na área científica; 

- Desenvolver ações que promovam a troca de experiências e a aquisição de competências nas áreas das 

relações interpessoais, competências profissionais e pessoais, softskills, estratégias de negócios, entre 

outras. 

Para tal, o projeto compreende um conjunto d

comunidade alvo, com o apoio de ferramentas e instrumentos de 

workshops, seminários e um bootcamp, pretende potenciar e facilitar a troca de experiências e a 

aquisição de competências nas áreas das relações interpessoais, competências profissionais e pessoais, 

softskills, estratégias de negócios, entre outras
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