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ADCMoura renova credenciação para prestação de
Apoio Técnico ao empreendedorismo
O Instituto de Emprego e Formaçao Profissional, I. P. (IEFP) renovou recentemente com a Associaçao para o Desenvolvimento do
Concelho de Moura (ADCMoura),

objectivos, nomeadamente:
-Promover o empreendedorismo,
a criaçao de empresas e o autoemprego;
-Apoiar a criaçao de pequenos

por um período de tres anos, a
credenciaçao que possibilita a esta
ser entidade prestadora de Apoio
Tecnico a Criaçao e Consolidaçao
de Projectos (ATCP), no ambito
das medidas de promoçao do Empreendedorismo (Programa de
Apoio ao Empreendedorismo e a
Criaçao do Proprio Emprego e
Programa Investe Jovem).
Na base desta renovaçao esta o
bom desempenho da ADCMoura
nos ultimos dois anos na implementaçao deste dispositivo de
apoio a iniciativa e a criaçao de
empresas
Recorde-se que o ATCP tem como

projectos de investimento enquadrados por iniciativas de apoio ao
empreendedorismo e a criaçao de
novos empregos, nomeadamente
na estruturaçao do projecto, mitigaçao de riscos do negocio, angariaçao de fontes de financiamento,
e na sustentabilidade, desenvolvimento e consolidaçao dos projectos;
-Proporcionar o desenvolvimento
de competencias em empreendedorismo;
-Acompanhar e apoiar a consolidaçao dos projectos na fase inicial
da respectiva implementaçao.
Podem beneficiar do ATCP os pro-

motores e as respectivas empresas, no ambito de medidas e programas de apoio ao empreendedorismo que sejam executados
pelo Instituto do Emprego e Formaçao Profissional, I. P. (IEFP),
isoladamente ou em articulaçao
com outros organismos e que tenham como destinatarios os desempregados inscritos no IEFP ou
outros publicos com especiais
dificuldades de inserçao no mercado de trabalho.
As medidas e programas de incentivo contemplam:
-Apoio a criaçao do proprio emprego por beneficiarios de prestaçoes de desemprego;
-Apoio a criaçao de empresas de
pequena dimensao, atraves de
credito com garantia e bonificaçao
da taxa de juro concedido por instituiçoes bancarias;
-Programa Nacional de Microcredito, no ambito do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento da
Economia Social;
-Programa Investe Jovem.
O apoio tecnico a disponibilizar
reveste, pelo menos, uma das seguintes modalidades:
a) Apoio tecnico previo a aprovaçao do apoio, com vista ao desenvolvimento de competencias e a
criaçao e estruturaçao do projecto, nomeadamente no que respeita a concepçao e elaboraçao de
planos de investimento e de negocio;
b) Apoio tecnico nos dois primeiros anos de actividade da empresa, para consolidaçao do projecto,
abrangendo, nomeadamente, as
seguintes actividades:
-Acompanhamento do projecto
aprovado;
-Consultoria em aspectos de maior fragilidade na gestao ou na operacionalidade da iniciativa, diagnosticada durante o acompanhamento.
Alem do concelho de Moura, a
ADCMoura esta credenciada para
prestar apoio tecnico aos promotores de negocios dos concelhos
de Mourao, Serpa, Portel, Barrancos, Mertola, Redondo e Reguengos de Monsaraz.

