Informações e Contactos:

EPAT

ADREPES

Entidade Prestadora de Apoio Técnico

Estrada Nacional 379
Espaço Fortuna Artes e Ofícios
2950-807 Quinta do Anjo – Palmela
Tel: +351 212 337 930
E-mail: adrepes@adrepes.pt
www.adrepes.pt

Tem uma ideia de negócio?
GPS: 38º33'58.99"N | 8º 55'40.55"W
Este folheto não dispensa a consulta do portal do IEFP (www.iefp.pt)

Nós ajudamos a concretizá-la.

A ADREPES – Associação de Desenvolvimento Regional da
Península de Setúbal faz parte da rede nacional de entidades
credenciadas pelo IEFP como Entidade Prestadora de Apoio Técnico
(EPAT) tendo como território de intervenção os concelhos de
Alcochete, Moita, Montijo, Palmela, Sesimbra e Setúbal.

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.

Modalidades de apoio prestado pela ADREPES:
No âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio
Emprego e do Programa Investe Jovem, o IEFP dispõe de um conjunto de
instrumentos de promoção do empreendedorismo através de apoios à criação de
empresas e do próprio emprego, designadamente:

a) Apoio técnico prévio à aprovação do projeto de criação do
próprio emprego, contemplando o apoio específico à criação
e estruturação do projeto, incluindo desenvolvimento de
competências empreendedoras (avaliação prévia da
motivação e predisposição empresarial do beneficiário), a
elaboração de planos de investimento e de negócio (inclui
estudo de viabilidade económico-financeira);
b) Apoio técnico à consolidação dos projetos aprovado, nos dois
primeiros anos de atividade da empresa, abrangendo, ações
de acompanhamento e consultoria na gestão.

Apoio à criação de empresas
Consiste na atribuição de apoios a projetos de criação de empresas de pequena
dimensão com fins lucrativos, incluindo cooperativas, através do acesso a linhas de
crédito com garantia e bonificação da taxa de juro concedido por instituições bancárias
(linhas INVEST+ para investimentos de €20.000 até €200.000 e MICROINVEST para
investimentos até €20.000).
Apoio à Criação do Próprio Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego
Consiste na atribuição de apoios a projetos de emprego promovidos por beneficiários
das prestações de desemprego, através da antecipação das prestações de desemprego,
desde que os mesmos assegurem, pelo menos, a criação do seu emprego a tempo
inteiro.
 Apoios: pagamento, total ou parcial, do montante global das prestações de
desemprego e possibilidade de cumulação com a modalidade de crédito com
garantia e bonificação da taxa de juro (linhas MICROINVEST e INVEST+).
Investe Jovem
Programa destinado a promover a criação de empresas por jovens desempregados
inscritos no IEFP, com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos, através das
seguintes modalidades de apoio:
 Apoio financeiro ao investimento;
 Apoio financeiro à criação do próprio emprego dos promotores;
 Apoio técnico na área do empreendedorismo para reforço de competências e
para a estruturação e consolidação do projeto.

Destinatários do apoio técnico
O serviço é gratuito e destina-se a desempregados inscritos nos serviços de emprego ou
outros públicos com especiais dificuldades de inserção que, sejam promotores de
projetos de criação do próprio emprego ou empresa, no âmbito de programas e
medidas de apoio ao empreendedorismo promovidos pelo IEFP, IP.

Território de intervenção da ADREPES
Projetos que se realizem nos seguintes concelhos:


Alcochete



Moita



Montijo



Palmela



Sesimbra

 Setúbal

