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Em 2017, a ADCMoura, na quali-
dade de entidade credenciada 
pelo IEFP – Instituto de Empre-
go e Formaça o Profissional para 
prestar Apoio Te cnico a  Criaça o 
e Consolidaça o de Projectos, 
atendeu 76 potenciais promoto-
res de nego cios e elaborou 10 
projectos de investimento, inclu-
indo Plano de Nego cios e Estudo 
de Viabilidade Econo mico-
Financeira, a que correspondem 
20 postos de trabalho criados e 
cerca de 93.500 mil euros de 
investimento, ao abrigo das me-
didas CPE – Apoios a  Criaça o do 
Pro prio Emprego por Beneficia -
rios de Prestaço es, Microinveste 

e Investe +.  
As empresas criadas, com sede 
nos concelhos de Serpa e Moura, 
representam actividades que 
va o do come rcio a retalho de 
bens alimentares ou de roupa 
infantil ao transporte de passa-
geiros, passando pela prestaça o 
de serviços agrí colas, reparaça o 
e montagem de pneus, constru-
ça o civil e solicitadoria.  
Metade dos empresa rios solici-
tou ainda, a  ADCMoura, apoio 
te cnico nos dois primeiros anos 
de actividade da empresa para 
consolidaça o do projecto, com as 
seguintes componentes: acom-
panhamento do projecto apro-

vado e consultoria em aspectos 
de maior fragilidade na gesta o 
ou na operacionalizaça o da inici-
ativa, diagnosticada durante o 
acompanhamento.  
Recorde-se que podem benefici-
ar de Apoio Te cnico a  Criaça o e 
Consolidaça o de Projectos 
(ATCP) os desempregados ins-
critos nos centros de emprego 
ou outros pu blicos com especi-
ais dificuldades de inserça o no 
mercado de trabalho, no a mbito 
de medidas e programas de 
apoio ao empreendedorismo  
executados pelo IEFP, isolada-
mente ou em articulaça o com 
outros organismos. 

ADCMoura contribui para a criação de  
empresas e postos de trabalho na região 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E  um dos rostos da nova agricul-
tura dinamizada pelo regadio de 
Alqueva. Aos comandos do trac-
tor agrí cola, que reboca uma 
colhedora, Luí s Sousa gastara  
cerca de uma semana a percor-
rer catorze hectares de terra, 
nas proximidades de Quintos, 
sobre os quais parece que se 
abateu um neva o. 
Mas estamos em pleno Vera o e o 
pretenso manto de neve e  afinal 
o resultado de toneladas de ce-
bola-branca espalhadas pelo 
campo a perder de vista e que 
aguardam   a  passagem  das ma - 
quinas  manobradas  pelo  Luí s e  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

pelo seu irma o. 
Posicionados os rodados nas 
entrelinhas da plantaça o, tracto-
res e reboques avançam lenta-
mente, ao ritmo em que as cebo-
las sobem nos tapetes de carga 
para serem escolhidas por ma os 
treinadas nas passadeiras de 
triagem.  
Quando cheios, os reboques en-
costam, a  vez, ao TIR de serviço 
para a trasfega da colheita. Com 
a carga de vinte e oito toneladas  
pronta, o camia o arranca enta o 
em direcça o a Badajoz, onde se 
localiza a unidade fabril que 
transforma  as  cebolas  alenteja- 
 
 

nas em produtos desidratados e 
liofilizados. So  desta fa brica sai o 
equivalente a metade da cebola 
desidratada consumida nos res-
taurantes, espalhados por vinte 
e um paí ses europeus, de uma 
das maiores cadeias de comida 
ra pida do mundo. 
Entretanto, outro camia o se per-
fila para receber novo carrega-
mento, enquanto outro espera a 
sua vez e um terceiro vem a ca-
minho. Estima-se que, destes 
catorze hectares, saiam qual-
quer coisa como quinhentas to-
neladas de cebolas. 
Na semana seguinte, o Luí s con-
tinuara  a prestar ide nticos servi-
ços nos campos em redor de 
Baleiza o. E depois, ate  ao iní cio 
do Outono, em mais parcelas dos 
concelhos de Serpa e Beja.  
Concluí da a campanha da cebo-
la, aguarda-o um novo ciclo de 
trabalhos ate  a  Primavera, liga-
do a  colheita de azeitona, poda e 
tratamento de oliveiras. E assim 
sucessivamente, nos anos mais 
pro ximos.  
O Luí s beneficiou de Apoio Te c-
nico a  Criaça o e Consolidaça o de 
Projectos prestado pela 
ADCMoura no a mbito do Progra-
ma de Apoio ao Empreendedo-
rismo e a  Criaça o do Pro prio 
Emprego. 

Serviços agrícolas para 
todas as estações 


