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Apoios ao Empreendorismo – Alternativas ao
IEFP
Tem uma ideia de negócio? Este documento visa dar a conhecer as alternativas ao IEFP, em
termos de apoios ao empreendorismo.

Destinatários: indivíduos em situação de desempregou ou não, que tenham uma ideia de
projeto empreendedor.

Passos:
- Em primeiro lugar deve ter uma ideia de projeto que assegure a criação do seu negócio;
- Em segundo lugar pode contactar-nos via correio eletrónico (gip@jf-areeiro.pt) ou via telefone
(218485130) e nós encaminhamos para os nossos parceiros na área do empreendorismo.
- Em terceiro lugar, esses parceiros irão ajudá-lo na passagem dessa ideia de projeto para um
plano de negócio concretizável e economicamente viável, ou seja, vão analisar a sua ideia de
negócio. As formas de o apoiar na criação desse projeto vão depender da entidade que escolher,
de maneira que deve sempre contactar essas mesmas entidades no sentido de esclarecimento
da forma como ajudam na criação desse projeto, antes de fazer a escolha deve ver qual a
entidade que oferece o apoio que mais se adequa ao seu caso.

Entidades parceiras da Junta de Freguesia do Areeiro em termos de empreendorismo:
- Associação Nacional de Direito ao Crédito;
- Banco Millennium BCP;

Apoios através de Microcréditos e
na criação do plano de negócio.

- Banco Montepio;

O Microcrédito neste âmbito é uma solução para indivíduos que:
- Não são elegíveis para as medidas de empreendorismo do IEFP;
- Se encontram em situação de vulnerabilidade económica e financeira ou em situação de
exclusão social;
- Terminaram os estudos recentemente e que procuram o primeiro emprego (jovens).
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Definição do plano de negócio:
Esta etapa é fundamental para a criação do seu projeto. Estas entidades podem dar apoio na
definição das melhores estratégias para que o seu projeto seja um sucesso. Este plano é o
principal documento de estruturação do projeto de negócio.
Como deve ser estruturado:
Segundo o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, um modo possível
de estruturar esse plano é o seguinte:
- Apresentação do criador do projeto e do projeto em si;
- Contextualização no mercado;
- Definição das metas e dos objetivos;
- Estratégia comercial;
- Estrutura da empresa;
- Orçamento para a realização do negócio e precauções a ter;
- Controlo e gestão do negócio;
- Anexos (documentação e outra informação relevante)

Atenção: o nosso protocolo com estas entidades apenas nos faculta a possibilidade de
encaminhamento para as mesmas. Estas medidas recorrem a empréstimos, de forma que tudo
deve ser feito com precaução e bem analisado em termos de vantagens e desvantagens para
não se prejudicar nem ficar com dívidas ao banco. Não faça previsões financeiras fantasiosas,
ou seja, criar demasiadas expectativas, ninguém sabe ao certo se o negócio poderá ter grandes
lucros ou grandes despesas.
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