ATCP – Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos
A ADREPES foi credenciada pelo IEFP como Entidade Prestadora de Apoio Técnico (EPAT) no âmbito de medidas e
programas de apoio ao empreendedorismo executadas pelo IEFP, IP. O serviço de apoio técnico é inteiramente
gratuito e consiste nas seguintes características:

Modalidades de apoio:
a) Apoio técnico prévio à aprovação do projeto de criação do próprio emprego ou empresa, contemplando o
desenvolvimento de competências em empreendedorismo e apoio específico à criação e estruturação do projeto,
incluindo elaboração de planos de investimento e de negócio;
b) Apoio técnico à consolidação do projeto, nos dois primeiros anos de atividade da empresa, contemplando
acompanhamento da execução do projeto aprovado e consultoria em aspetos relacionados com a gestão e
operacionalização da atividade.

Objetivos:
a) Promover o empreendedorismo, a criação de empresas e o autoemprego;
b) Apoiar a criação de pequenos projetos de investimento enquadrados por iniciativas de apoio ao
empreendedorismo e à criação de novos empregos, nomeadamente na estruturação do projeto, mitigação de riscos
do negócio, angariação de fontes de financiamento, e na sustentabilidade, desenvolvimento e consolidação dos
projetos;
c) Proporcionar o desenvolvimento de competências em empreendedorismo;
d) Acompanhar e apoiar a consolidação dos projetos na fase inicial da respetiva implementação.
Destinatários:
a) Empreendedores inscritos no IEFP;
b) Outros públicos com especiais dificuldades de inserção no mercado de trabalho.
Legislação:
Portaria n.º 985/2009 de 4 de setembro, com as alterações introduzidas pelas Portaria n.º 58/2011, de 28 de janeiro,
Portaria n.º 95/2012, de 4 de abril e Portaria n.º 157/2015, de 28 de maio.
Mais informações:
ADREPES – Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal
Estrada Nacional 379 – Espaço Fortuna Artes e Ofícios, 2950‐807 Quinta do Anjo – Palmela
Telefone: 212 337 930
Horário de funcionamento: 09h00‐12h30 / 14h‐17h30
Correio eletrónico: adrepes@adrepes.pt
www.adrepes.pt

