FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

Gabinete de Desenvolvimento Económico e Empresarial

MISSÃO

Apoiar as empresas locais, nacionais e internacionais, em articulação com outras instituições
públicas e privadas, para o desenvolvimento sustentável do tecido económico local e para a
empregabilidade, numa perspetiva de modernização, competitividade e captação de
investimentos nacionais e internacionais.
Nível Superior
de 1.º Grau
(Director
Municipal)

Nível Intermédio
de 1.º Grau
(Director de
Departamento)

LIDERANÇA

Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (A
designar)

X (4.º Grau)
UNIDADE
INSTRUMENT
AL

NATUREZA

UNIDADE
OPERATIVA

X

ENQUADRAMENTO
HIERARQUICO

N/A

DELIBERAÇÃO

Deliberado em Reunião de Câmara de 18/ 11 /2013

COMPETÊNCIAS/
ÁREAS DE
ACTIVIDADE

Nível
Intermédio de
2.º Grau (Chefe
de Divisão)

1

Promover uma relação personalizada com os agentes económicos do Concelho e potenciais
Empreendedores.

2

Veicular informação relevante para a atividade económica (através de folhetos, sessões
informativas, seminários, conferências e encontros temáticos, dirigidos ao sector
empresarial do Concelho)

3

Mediar com entidades públicas e privadas de âmbito local, regional e nacional, no sentido
de facilitar o contacto entre empresários e as referidas instituições

4

Gerir a venda de lotes em Zonas Industriais

5

Promover ações de formação profissional, perspetivando-se diminuir défices de
competências profissionais detetados no meio empresarial local

6

Estabelecer parcerias e envolvimento em projetos de âmbito local, regional, nacional e
internacional com outras instituições, promovendo dinâmicas geradoras de mudança em
prol do desenvolvimento local e regional
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7

Sensibilizar os agentes locais no sentido de perceberem a conjuntura atual, direcionada para
a prática de iniciativas inovadoras, bem como atualização e enfoque nas áreas de
desenvolvimento Industrial e Tecnológico

8

Acompanhar / avaliar os instrumentos necessários à formação de “modelos” que conduzem
os vários atores locais a práticas concertadas, no sentido de atingirem níveis de
desenvolvimento no âmbito das políticas de desenvolvimento regional

9

Efetuar os demais procedimentos e tarefas que forem determinados por lei, regulamento
ou despacho / ordem superior.
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