Leonardo Da Vinci – Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida
FICHA DE PROJETO

1.

Identificação do Projeto

2.

Entidade responsável

3.

Balsa da Europa

pelo arranque do projeto

Município de Tavira

pela execução do projeto

Município de Tavira

4.

Custo total do projeto

5.

Fontes de financiamento

Valor base para financiamento: 58.656.00 €

Taxa de cofinanciamento:50 %
6.

Prazo de execução

Executada

O concelho de Tavira caracteriza-se pela existência de uma
mão-de-obra com insuficiência de qualificações face à
crescente complexidade e exigência que as atividades
terciárias, predominantes no concelho, vão requerendo. Com
o presente projeto pretendeu-se contribuir para a supressão
das debilidades e, simultaneamente, constituir-se como
elemento de valorização das potencialidades locais,
nomeadamente as turísticas, quer no que diz respeito ao
património ambiental, quer no que concerne ao rico
património histórico-cultural do Concelho.
O presente projeto constituiu-se como multiprofissional
promovido pelo Município de Tavira, que permitiu a
residentes no Concelho e presentes no mercado de trabalho a
realização de estágios profissionais em empresas e instituições
de países membros da UE, de modo a facilitar a sua integração
no mercado laboral, preferencialmente nos setores
identificados como prioritários: Cultura e Património,
Educação/Formação Profissional, Ambiente, Turismo e Novas
Tecnologias.
Com base nas necessidades identificadas, pretendeu-se
alcançar seguintes objetivos:
1.promover a qualificação e valorização da população do
Concelho de Tavira, não só na perspetiva da empregabilidade
e acesso a níveis profissionais mais exigentes, como no
fomento de novos valores sociais e de maior espírito de
cidadania;
2.contribuir para a melhoria da adequação entre o
ensino/formação profissional e o mercado de trabalho;
3.aumentar o nível de formação pessoal e profissional dos
participantes;
4.facilitar uma maior iniciativa empresarial e fomentar o
empreendedorismo;
5.valorizar o uso das novas tecnologias correspondendo aos
novos desafios de emprego;
6.promover a formação linguística e intercultural dos
participantes;
6.contribuir para o desenvolvimento sustentado do concelho e
da região;
7.promover uma consciência europeia conducente a uma
cidadania mais ativa e participativa.

