Programa Brasil Próximo: Cinco regiões Italianas para o
Desenvolvimento Local Integrado no Brasil.
“Rede Integrada de Serviços e Apoio Tecnológico para o
Desenvolvimento Local da Região Centro Paulista”.

Projeto:
“Desenvolvimento de Ações para a Capacitação de Gestores e
Empresários de Micro e Pequenas Empresas, Gestores e Funcionários
Públicos Municipais e Entidades de Classes Relacionadas às Micro e
Pequenas Empresas”.
Convenio MDIC/Prefeitura Municipal de Araraquara

ESTRUTURA DA PROPOSTA
•
•
•
•
•
•

OBJETIVOS
INDICADORES
METAS E ETAPAS
PRAZO: 02 de julho 2010- 30 de julho de 2011
PARCEIROS
CRONOGRAMA

OBJETIVOS
• 1-Sensibilização e articulação das
comunidades locais.
• 2- Capacitação de micro e pequenos
empresários, agentes locais, sobretudo
gestores públicos.
• 3-Realização de seminário de divulgação do
projeto e da metodologia proposta

INDICADORES
• Número de empresas pesquisadas;
• Número de publicações e análises científicas e técnicas
realizadas
• Número e tipo de políticas realizadas em apoio das MPEs
do território
• Números de capacitados;
• Números de sujeitos públicos e privados envolvidos;
• Número de ações técnicas realizadas;
• Número de sujeitos públicos e privados envolvidos;
• Número de usuários públicos e privados registrados;
• Relatório de projeto;
• Documentos oficiais das instituições municipais e federais

OBJETIVOS-Sensibilização e articulação das
comunidades locais.
INDICADORES
• Número de empresas pesquisadas;
• Número de publicações e análises científicas e
técnicas realizadas
• Número e tipo de políticas realizadas em
apoio das MPEs do território

OBJETIVO
INDICADORES
2- Capacitação de micro e
• Números de
pequenos empresários,
capacitados;
agentes locais, sobretudo • Números de sujeitos
gestores públicos, para
públicos e privados
análise e interpretação de
envolvidos;
dados fornecidos pela
• Número de ações
Proposta sobre as
técnicas realizadas;
realidades locais.

• OBJETIVO
3-Realização de seminário
de divulgação do projeto
e da metodologia
proposta, voltada para os
públicos-alvo compostos
por micro e pequenos
empresários, lideranças
empresariais, agentes
públicos, representantes
de instituições apoiadoras
das micro e pequenas
empresas e demais
interessados

• INDICADORES
• Número de sujeitos
públicos e privados
envolvidos;
• Número de usuários
públicos e privados
registrados;
• Relatório de projeto;
• Documentos oficiais das
instituições municipais e
federais

METAS E ETAPAS
META 1 – PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL ESTATÍSTICO
Etapa 1 – Elaboração dos seis diagnósticos municipais
Etapa 2 – Elaboração dos diagnósticos setoriais por municípios/
seleção de setores para estudos aprofundados
Etapa 3 – Organização, reprodução e publicação dos conteúdos: folder, apostila, site.
META 2 – SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E DE POTENCIAIS PARCEIROS PARA ESCLARECER OS
OBJETIVOS DO PROJETO
Etapa 1 – Preparação das reuniões de sensibilização
Etapa 2 – Realização das reuniões de sensibilização

META 3 – CAPACITAÇÃO DE 400 GESTORES DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, AGENTES LOCAIS E
GESTORES PÚBLICOS
Etapa 1 – Preparação das reuniões de capacitação
Etapa 2 – Realização das reuniões de capacitação (12 reuniões, duas em cada município)
META 4 – REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS
Etapa 1 – Elaboração do relatório final
Etapa 2 – Preparação do Seminário
Etapa 3 – Realização do Seminário Final

CRONOGRAMA
META 1 – PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL ESTATÍSTICO
(JULHO/NOVEMBRO)
Etapa 1 – Elaboração dos seis diagnósticos municipais
Etapa 2 – Elaboração dos diagnósticos setoriais por municípios
Etapa 3 – Organização, reprodução e publicação dos conteúdos: folder, apostila, site.
REUNIÃO GERAL DOS PARCEIROS PARA INICIO DOS TRABALHOS -----------------------------SETEMBRO
META 2 – SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E DE POTENCIAIS PARCEIROS
(DEZEMBRO/JANEIRO)
Etapa 1 – Preparação das reuniões de sensibilização
Etapa 2 – Realização das reuniões de sensibilização
REUNIÃO GERAL DOS PARCEIROS PARA RESULTADOS PARCIAIS- --------------------------DEZEMBRO
META 3 – CAPACITAÇÃO DE 400 GESTORES DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, AGENTES LOCAIS E GESTORES
PÚBLICO (
( FEVEREIRO/MAIO)
Etapa 1 – Preparação das reuniões de capacitação
Etapa 2 – Realização das reuniões de capacitação (duas em cada município)
REUNIÃO COM TECNICOS ITALIANOS - --------------------------------------------------------------FEVEREIRO
META 4 – REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS
(JUNHO/JULHO)
Etapa 1 – Elaboração do relatório final
Etapa 2 – Preparação do Seminário
Etapa 3 – Realização do Seminário Final
REUNIÃO GERAL DOS PARCEIROS PARA RESULTADOS FINAIS- ----------------------JULHO/AGOSTO

REUNIÃO COM TECNICOS ITALIANOS
FEVEREIRO 2010
• Seminário Regional –
• (com parceiros: municípios, instituições publicas e privadas e
parceiros italianos)
• (está prevista visita de técnicos italianos das instituições:
Sviluppumbria e UnionCamera Umbria; Gepafin Finance
Corporation)
• TEMAS:
• 1-Coleta, construção e organização de dados e indicadores sobre
MPEs
• 2-Certificação de produtos agroindustriais para MPEs
• 3- Mecanismos de financiamento para MPES (experiências italiana
e brasileira)

Planejamento das atividades do projeto
• Compromissos da equipe
Elaboração dos seis diagnósticos municipais
Elaboração dos diagnósticos setoriais por municípios;
Organização, reprodução e publicação dos conteúdos: folder, apostila, site.
Realização das reuniões de sensibilização
Realização das reuniões de capacitação
Realização do Seminário Final

• Compromissos dos parceiros
Fornecer dados e informações necessárias ao desenvolvimento do projeto.
DIPAM Atuar como facilitador das atividades

