4. APOIO AO EMPREENDEDORISMO, FINANCIAMENTO E INCENTIVOS

Apoio à criação de empresas de pequena dimensão, com fins lucrativos,
independentemente da respetiva forma jurídica, incluindo entidades que revistam a
forma cooperativa, que originem a criação de emprego e contribuam para a dinamização
das economias locais.
Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações de desemprego.
Obter informações diretamente junto do IEFP (http://www.iefp.pt/Paginas/Home.aspx)

4.1 Microcrédito
O microcrédito é um pequeno empréstimo bancário destinado a apoiar pessoas que não
têm acesso ao crédito bancário, mas querem desenvolver uma atividade económica por
conta própria e, para isso, reúnem condições e capacidades pessoais, que antecipam o
êxito da iniciativa que pretendem tomar.
Pode obter mais informações junto da Associação Nacional de Direito ao Crédito.
(http://www.microcredito.com.pt/)

4.2 QREN
O Quadro de Referência Estratégico Nacional constitui o enquadramento para a
aplicação da política comunitária de coesão económica e social em Portugal no período
2007-2013.
No seu âmbito existem diversos sistemas de incentivo que apoiam diferentes áreas da
atividade empresarial, desde a criação de empresas até ao desenvolvimento de
operações. As candidaturas são feitas no âmbito de avisos que são publicados ao longo
de cada ano. Pode aceder a mais informações através do site
( http://www.incentivos.qren.pt/ )

4.3 Capital de Risco e Garantia Mútua
Capital de risco traduz uma modalidade de financiamento aplicável fundamentalmente a
empresas em início de atividade ou com projetos de expansão, com negócios de
dimensão ou baseados na inovação e com dificuldade de acesso a capital por parte dos
promotores.
A partilha de risco com outras entidades financeiras facilita o acesso das PME ao
crédito, em condições vantajosas. As Sociedades de Garantia Mútua são um elemento
"facilitador" da concretização de operações de financiamento às PME.
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Fonte desta informação: IAPMEI - Capital de Risco, IAPMEI - Garantia Mútua
Link:
(http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/info/financiamentos/Paginas/capitalderiscoegar
antiamutua.aspx)

4.4 Financiamento Bancário
As operações de financiamento bancário são diversas e deverão ser asseguradas através
dos bancos comerciais.
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