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O Instituto de Emprego e Forma-
ça o Profissional, I. P. (IEFP) reno-
vou recentemente com a Associa-
ça o para o Desenvolvimento do 
Concelho de Moura (ADCMoura), 

por um perí odo de tre s anos, a 
credenciaça o que possibilita a esta 
ser entidade prestadora de Apoio 
Te cnico a  Criaça o e Consolidaça o 
de Projectos (ATCP), no a mbito 
das medidas de promoça o do Em-
preendedorismo (Programa de 
Apoio ao Empreendedorismo e a  
Criaça o do Pro prio Emprego e 
Programa Investe Jovem).  
Na base desta renovaça o esta  o 
bom desempenho da ADCMoura 
nos u ltimos dois anos na imple-
mentaça o deste dispositivo de 
apoio a  iniciativa e a  criaça o de 
empresas 
Recorde-se que o ATCP tem  como  
 

objectivos, nomeadamente:  
-Promover o empreendedorismo, 
a criaça o de empresas e o autoem-
prego;  
-Apoiar a criaça o de pequenos 

projectos de investimento enqua-
drados por iniciativas de apoio ao 
empreendedorismo e a  criaça o de 
novos empregos, nomeadamente 
na estruturaça o do projecto, miti-
gaça o de riscos do nego cio, anga-
riaça o de fontes de financiamento, 
e na sustentabilidade, desenvolvi-
mento e consolidaça o dos projec-
tos;  
-Proporcionar o desenvolvimento 
de compete ncias em empreende-
dorismo;  
-Acompanhar e apoiar a consoli-
daça o dos projectos na fase inicial 
da respectiva implementaça o.  
Podem beneficiar do ATCP os pro- 
 

motores  e  as  respectivas  empre- 
sas, no a mbito de medidas e pro-
gramas de apoio ao empreende-
dorismo que sejam executados 
pelo Instituto do Emprego e For-
maça o Profissional, I. P. (IEFP), 
isoladamente ou em articulaça o 
com outros organismos e que te-
nham como destinata rios os de-
sempregados inscritos no IEFP ou 
outros pu blicos com especiais 
dificuldades de inserça o no mer-
cado de trabalho.  
As medidas e programas de incen-
tivo contemplam:  
-Apoio a  criaça o do pro prio em-
prego por beneficia rios de presta-
ço es de desemprego;  
-Apoio a  criaça o de empresas de 
pequena dimensa o, atrave s de 
cre dito com garantia e bonificaça o 
da taxa de juro concedido por ins-
tituiço es banca rias;  
-Programa Nacional de Microcre -
dito, no a mbito do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Economia Social;  
-Programa Investe Jovem.  
O apoio te cnico a disponibilizar 
reveste, pelo menos, uma das se-
guintes modalidades:  
a) Apoio te cnico pre vio a  aprova-
ça o do apoio, com vista ao desen-
volvimento de compete ncias e a  
criaça o e estruturaça o do projec-
to, nomeadamente no que respei-
ta a  concepça o e elaboraça o de 
planos de investimento e de nego -
cio;  
b) Apoio te cnico nos dois primei-
ros anos de actividade da empre-
sa, para consolidaça o do projecto, 
abrangendo, nomeadamente, as 
seguintes actividades:  
-Acompanhamento do projecto 
aprovado;  
-Consultoria em aspectos de mai-
or fragilidade na gesta o ou na ope-
racionalidade da iniciativa, diag-
nosticada durante o acompanha-
mento.  
Ale m do concelho de Moura, a 
ADCMoura esta  credenciada para 
prestar apoio te cnico aos promo-
tores de nego cios dos concelhos 
de Moura o, Serpa, Portel, Barran-
cos, Me rtola, Redondo e Reguen-
gos de Monsaraz.  

ADCMoura renova credenciação para prestação de 
Apoio Técnico ao empreendedorismo 
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