
ENTIDADE INTERLOCUTORA

CO-FINANCIAMENTO

PARCEIROS

..uma equipa técnica especializada no acompanhamento de projec-
tos de negócio desde a fase de definição da ideia até ao momento da 
instalação, assegurando também um serviço de acompanhamento 
permanente durante os primeiros tempos da gestão.

a equipa
É composta por vários elementos, que são chamados a intervir con-
soante as necessidades de cada caso e a fase de concretização em 
que se encontra:

TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO 
São responsáveis pelo acolhimento inicial dos projectos e por todo o 
acompanhamento posterior, estabelecendo a ligação entre o promo-
tor e os restantes intervenientes na equipa. Estão presentes ao lon-
go de todo o processo.

EMPRESÁRIOS EXPERIENTES 
Levam a cabo uma avaliação prévia da viabilidade do negócio. 
Acompanham o desenvolvimento dos projectos empresariais propor-
cionando aconselhamento e orientação em todas as questões liga-
das à gestão do negócio, numa relação de “apadrinhamento” entre o 
novo empresário e o empresário existente.

CONSULTORES ESPECIALISTAS
São profissionais independentes nas áreas da contabilidade e gestão 
de empresas, arquitectura, direito, psicologia, recursos hu-
manos e outros, que prestam esclarecimentos, dão pa-
receres e apoiam na resolução de problemas técni-
cos específicos, quer na fase de criação, quer du-
rante os primeiros tempos da gestão.

Conta ainda com a colaboração directa 
de um conjunto de entidades do conce-
lho e da região (Associação Nacional de 
Direito ao Crédito, Centro de Emprego 
de Moura, Centro de Saúde de Moura, 
Grupo de Trabalho PEDAR, Região de 
Turismo Planície Dourada, Agência de 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, 
GESTALQUEVA, S.A.), que acompanham 
de perto todos os casos apoiados, con-
tribuindo com os seus parceres e reco-
mendações, para a sua sustentabilida-
de e sucesso.

ONDE DEVE DIRIGIR-SE
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TÉCNICAS RESPONSÁVEIS

Sónia Pinto
Maria João Palma

1 Tem uma ideia de negócio

2 Está determinado(a) a pô-la em prática

3 E para isso precisa de ajuda

PÓLOS DE INFORMAÇÃO E DINAMIZAÇÃO LOCAL

AMARELEJA
R. República, 16
285 988 054

SAFARA
Pç. 25 Abril, 20
285 935 487

PÓVOA DE S. MIGUEL
R. Moura, 4
285 915 489

STO. ALEIXO DA RESTAURAÇÃO
Rua da Escola, 2
285 965 488

SANTO AMADOR
R. Nova, 6A
285 894 271

SOBRAL DA ADIÇA
Largo das Forças Armadas
285 975 105

Se a resposta a estas 3 questões 

for SIM, você está em condições de 

beneficiar do apoio da REDE E+M..

Empreender... Passo a Passo

REDE

REDE DE APOIO DIRECTO À 

INICIATIVA LOCAL

O QUE PODE ESPERAR DE NÓS, EM CONCRETO?
Informações sobre sistemas de apoio financeiro à criação, 
modernização de empresas e à criação de postos de trabalho

 Informações sobre legislação sectorial em vigor e acesso à 
actividade económica

 Apoio à definição da ideia de negócio e avaliação prévia sobre 
a viabilidade do mesmo

 Contacto com casos de sucesso no seu ramo de negócio, 
para que possa aprender com a experiência de outros

 Orientação do processo de instalação da empresa (constitui-
ção, licenciamento, autorizações, etc.)

 Aconselhamento sobre as fontes de financiamento mais ade-
quadas e elaboração de candidaturas a financiamento/ pré-
mios/ acreditações 

 Apoio corrente nos primeiros tempos da gestão do negócio 
(procedimentos fiscais, organização contabilística, acesso a 
legislação laboral e sobre Igualdade de Oportunidades no tra-
balho, elaboração de documentos,  etc.)

 Identificação do seu projecto, ao longo todo o processo de li-
cenciamento/ constituição/ apreciação de candidatura com 

o SELO E+M

o apoio que prestamos é gratuíto e 
não se dirige apenas a quem preten-

da iniciar uma iniciativa empresarial
se é empresário e procura respostas concretas 
às necessidades de consolidação/desenvolvi-
mento da sua empresa, 

se dirige uma associação ou instituição ou 
tem um projecto deste tipo,
poderá encontrar na REDE E+M o acompanha-
mento de que precisa.

Planeamento
Instalação

Consolidação Avaliação de Perfil

0

12

3

PROMOTOR


