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Missão

Programa de apoio ao empreendedorismo e novos negócios, adaptado aos

condicionalismos e particularidades do meio rural, com a finalidade de

criar uma envolvente positiva, de suporte ao aparecimento e crescimentocriar uma envolvente positiva, de suporte ao aparecimento e crescimento

das empresas e do emprego.



Princípios metodológicos

• Metodologia direcionada para resolução de problemas e acompanhamento permanente;

• Assente na figura do facilitador/mentor; 

• Recurso a competências instaladas no território; 

• Acesso a consultoria especializada por técnicos de reconhecida competência e do SCTN • Acesso a consultoria especializada por técnicos de reconhecida competência e do SCTN 

(IPB, IPVC e UTAD);

• Enquadrada por programas específicos de apoio aos empreendedores;

• Rede de apoio ao empreendedor, assente nos principais atores institucionais e 

associativos locais / regionais (municípios, ADL’s, CIM’s, etc.)



Mecanismos de apoio

• Mentoria e acompanhamento permanente por técnicos de competências e experiência 

comprovada;

• Definição de um plano personalizado de avaliação e intervenção para cada promotor;

• Consultoria especializada por investigadores das entidades de ensino superior (IPB, IPVC e 

UTAD);

• Acesso a ações de promoção e divulgação próprias;

• Integração numa rede regional de negócios única;

• Acesso a opções de financiamento próprias

• Utilização do label EMER-N nos seus produtos e serviços
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Parceiros
AE’s – Associações Empresarias ADL’s – Associações de Desenvolvimento Local

SCTN – Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional



Outros parceiros

Associações de Municípios



Operacionalmente
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O que oferece o programa

Apoio técnico especializado que permite aos seus utilizadores:

• Criação, estruturação e dinamização dos seus projeto empresariais;

• Derrubar barreiras e obstáculos;

• Resolução de pormenores técnicos específicos;• Resolução de pormenores técnicos específicos;

• Apoio nos processos de licenciamento;

• Identificação de fontes de financiamento;



Inscrições

www.emern.pt




