
Feira do 
Empreendedorismo



Centro de Recursos  
de Empreendedorismo Feminino
o CREmp presta apoio a mulheres empreendedo-
ras residentes na região do Alentejo Central para a 
criação do seu próprio emprego, reforço de compe-
tências ou promoção/divulgação do seu negócio. Tem 
por objectivo contribuir para o crescimento regional e 
aumento da participação das mulheres no mercado 
de trabalho reforçando competências nos domínios do 
empreendedorismo, inovação e novas tecnologias de 
informação. No CREmp disponibilizamos um conjunto 
de soluções de apoio à criação de emprego; aconselha-
mento na criação de empresas; elaboração de planos 
de negócio; formação em diversas áreas; apoio jurídico; 
apoio na gestão de micro-empresas; participação em 
redes de nível nacional e internacional; promoção e 
divulgação de projectos e produtos.
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SubPrograma3 PRODER/
Abordagem Leader
As acções do SP3 PRODER/
Abordagem Leader visam a 
promoção de iniciativas que 
contribuem para a dinamização 
das zonas rurais através de 
acções promovidas no âmbito de 
estratégias de desenvolvimento 
local , que tem por objectivos 
diversificar o tecido económico 
local, através da incorporação de 
novas procuras e de actividades 
emergentes que concorram para 
a criação de emprego; promover 
a recuperação e conservação do 
território como factor de identidade 
e atractividade; aumentar a 
acessibilidade da população do 
território de intervenção a serviços 
essenciais à comunidade; e reforçar 
a governança e parcerias locais.

A tipologia das acções apoiadas pelo 
programa são: diversificação de activi-
dades na exploração agrícola; criação 
e desenvolvimento de microempre-
sas; desenvolvimento de actividades 
turísticas e de lazer; conservação e 
valorização do património rural; e ser-
viços básicos para a população rural.
Para a implementação do programa, 
o Monte-ACE dinamiza a Rede de Ga-
binetes de Intervenção Rural (GIR), 
onde estão disponíveis técnicos para 
apoiar na construção do seu projecto 
de investimento. A intervenção abran-
ge as freguesias rurais dos conce-
lhos de Alandroal, Arraiolos, Borba, 
Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, 
Redondo, Reguengos de Monsaraz, 
Vendas Novas e Vila Viçosa.

PROVE 
Promover e Vender
É um projecto que tem associa-
da uma metodologia a qual visa a 
promoção de novas formas de co-
mercialização de circuito curto, no-
meadamente de produtos agrícolas, 
entre pequenos produtores e consu-
midores, de modo a dar um contri-
buto importante para o escoamento 
dos produtos locais e a melhorar as 
relações de proximidade entre quem 
produz e quem consome.

MOVE PME
É um programa de formação-ac-
ção na área da gestão estraté-
gica e operacional, desenvolvido 
através de metodologias activas e 
diversificadas, suportadas em for-
mação, consultoria especializada 
e workshops, para apoiar as Micro 
e PME a atingirem padrões de de-
sempenho mais competitivos.
O programa é adequado às neces-
sidades e aos interesses de cada 
empresa, envolvendo dirigen-
tes e trabalhadores, sem custos 
inerentes.
A intervenção assenta num diag-
nóstico e num plano de acção, 
que pode permitir a realização de 
planos de marketing, estudos de 
mercado, elaboração de mapas 
de gestão financeira, estruturação 
e gestão de equipas de trabalho, 
definição e institucionalização de 
processos administrativos, e de 
processos de comunicação orga-
nizacional, entre outros. Gabinete de Apoio ao 

Empresário, Emprego 
e Empreendedorismo
O GAEEE é dirigido aos residentes 
do concelho de Arraiolos e visa por 
um lado estimular a criação de micro 
e pequenas empresas e por outro, 
capacitar, dar assistência técnica e 
acompanhar empresas do concelho.  

SIM Micro-Crédito
É uma solução integrada de micro-
financiamento para a criação de 
pequenas iniciativas empresariais, 
destinada a projectos até 25.000€.

PAECPE
O Programa de Apoio ao Empreendedo-
rismo e à Criação do Próprio Emprego 
(PAECPE) prevê como modalidade de 
apoio, o Apoio Técnico à Criação e Con-
solidação de Projectos (ATCP).
Os projectos que obtenham financia-
mento nos termos do PAECPE bene-
ficiam do ATCP, assegurado por uma 
rede de entidades privadas sem fins lu-
crativos ou autarquias locais que dispo-
nham de serviços de apoio ao empreen-
dedorismo, para o efeito credenciadas 
pelo Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. (IEFP) como entida-
des prestadoras de apoio técnico.
O ACT compreende actividades de 
acompanhamento, realização de acções 
de formação, nomeadamente na área de 
gestão; de consultoria em situações de 
maior fragilidade na gestão ou na opera-
cionalização da iniciativa, diagnosticadas 
durante o acompanhamento.



O EMPREENDEDORISMO é uma das áreas estratégicas para o desenvolvimento 

rural da Região do Alentejo Central apresentada pelo MONTE ao SubPrograma 3 do 

PRODER, e constitui uma área de trabalho prioritária no contexto da actual situação 

económica e social. A iniciativa FEIRA DO EMPREENDEDORISMO integra o conjunto 

de várias iniciativas que o MONTE está a desenvolver no sentido de reforçar a capacidade 

empreendedora e de criação de emprego no Alentejo Central, onde se destaca também a 

intervenção em curso pelo Centro de Recursos para o Empreendedorismo Feminino

MONTE - DESENVOLVIMENTO ALENTEJO CENTRAL, ACE 

Rua Joaquim Basílio Lopes, nº 1
7040-066 ARRAIOLOS - PORTUGAL

TEL 00351 266 490 090
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F I N A N C I A D O  P O R

A FEIRA DO  

EMPREENDEDORISMO

visa aproximar, empresários 

e futuros empreendedores, 

a produtos e soluções 

inovadoras para a criação 

e gestão de empresas 

em territórios rurais. A 

iniciativa compreende a 

apresentação em stands 

de produtos destinados aos 

empreendedores.

A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO é uma organização do 

MONTE – DESENVOLVIMENTO ALENTEJO CENTRAL, ACE 

com o objectivo de contribuir para aumentar o número de pessoas 

que criam o próprio emprego em meio rural.

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu Agrícola 

de Desenvolvimento Rural

A Europa investe nas zonas rurais


