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destaque

ALPE desafia empreendedores

Município apoia Empreendedores
O Município de Santa Maria da Feira
dispõe de um conjunto de terrenos
para arrendamento, destinados
exclusivamente à exploração agrícola,
e de lotes industriais para venda na
zona industrial de Romariz, Fiães,
Vila Maior e Canedo.
A prioridade será dada a projetos
agrícolas, como o cultivo de frutos
vermelhos (morangos, mirtilos, amoras,
entre outros), plantas aromáticas,
cogumelos e kiwis. Informações no
Gabinete de Apoio ao Empresário
(telefone 256 370 891 ou e-mail
gae@cm-feira.pt).
Também o Centro de Incubação
Feirapark (Parque de Ciência e
Tecnologia de Santa Maria da Feira)
dispõe de espaços para incubação
empresarial, encontrando-se ainda,
na envolvente deste parque, lotes
para construção de pavilhões para
fins industriais ou comerciais. Informações no Feirapark (telefone 256 307
070 ou e-mail info@feirapark.pt.

agenda
9 OUT
.10h / local. Ass. Desenvolvimento
Nogueira da Regedoura
.14h / local. C. Comunitário Louredo
Sessão de Esclarecimento
6ª Edição Clubes ALPE
9 > 11 OUT / 4 Dias 4 Eixos
Envolve-te no Desafio!
programa completo no facebook
[ clds direitos e desafios ]

No contexto atual, marcado pelo crescente desemprego e pela precariedade no
trabalho, o apoio ao empreendedorismo
e à transição para a vida ativa ganham
um maior relevo. Por isso, a ALPE Agência Local em Prol do Emprego tem
investido nesta vertente de apoio,
contemplando iniciativas de base local
que privilegiem sobretudo pessoas
desempregadas, jovens à procura do
primeiro emprego e ativos em risco de
desemprego, bem como iniciativas de
empreendedorismo feminino.
Refira-se que a ALPE, através do seu
Centro de Apoio ao Empreendedorismo,
tem apoiado gratuitamente diversas
iniciativas de autoemprego. Desde o
início do projeto, em 2006, foram acompanhados pela ALPE 527 inscritos que
exploraram a possibilidade de criação
do próprio emprego, tendo sido criados
e dinamizados até ao momento, através
desta estrutura, 69 negócios.

O trabalho desenvolvido no Centro de
Apoio ao Empreendedorismo permite
aos potenciais empreendedores aumentar as capacidades de gestão, estimular
o espírito criativo e crítico, desenhar o
plano de negócios - com vista a iniciar
uma atividade empresarial ou converter
atividades já iniciadas - e desenhar candidaturas a apoios financeiros existentes.
Este trabalho cruza-se com o Centro
de Exploração Formativo que, através
dos seus parceiros de formação,
promovem percursos formativos
adaptados às necessidades dos
empreendedores.
A ALPE promove, ainda, encontros
regulares destinados a potenciais
empreendedores, bem como a
empreendedores já estabelecidos,
com vista ao reforço de uma rede
de promoção de networking e de
negócios.

Parceria e Testemunho

Capacitação para
a Transformação
A criação do Laboratório de Empreendedorismo Social - Social Skills Lab promove a articulação e coconstrução
entre os contextos e a capacidade de
ação individual. Este Laboratório acredita
nas capacidades dos indivíduos enquanto
agentes de mudança e, por isso, vê
no empreendedorismo social uma oportunidade de transformação social coletiva.
O Social Skills Lab visa solucionar
problemas locais e mobilizar ideias,
capacidades e recursos para atingir
um impacto social alargado na sociedade, objetivando, assim, a verdadeira
transformação social. Através do apoio
e suporte técnico no desenvolvimento
de projetos, da orientação na procura
de apoios e financiamentos, da cedência de espaços de trabalho partilhados
e da dinamização de oficinas de empreendedorismo e inovação social, o Social
Skills Lab tem vindo a acompanhar a
implementação de projetos piloto na
área da economia social no concelho
de Santa Maria da Feira.
O Projeto “Discutir a Rua”, desenvolvido
pelo coletivo “Na Tua Rua - Um projeto
participado”, integrado no Laboratório
de Empreendedorismo Social, releva
a preocupação demonstrada pelos
participantes da Comunidade (Com)Vida
de Lourosa e pela Junta de Freguesia
local. Através de um conjunto de encontros, foi o início de um processo de
responsabilização das populações pela
gestão dos espaços públicos, defendendo-se um diálogo constante entre
os órgãos de poder local e os cidadãos
que conhecem os problemas de forma
concreta, podendo auxiliar numa tomada
de decisão mais eficaz e assertiva, face
às fragilidades detetadas.

25 OUT 14h00 / local. ALPE
Sessão Informação à Medida
“Aspetos legais e ficais
trabalhadores independentes”

O projecto Castelo - Gestão de
Condomínios (condominios.ocastelo
@gmail.com) nasceu em finais de 2012.
Promovido pela empreendedora Carla
Pereira, com o apoio da ALPE e da
ANDC | microcrédito (Associação
Nacional de Direito ao Crédito), o Castelo
- Gestão de Condomínios gere condomínios e presta serviços na área do
apoio e acompanhamento técnico do
edifício, serviços de limpeza das áreas
comuns, serviços de jardinagem e
serviços de segurança e portaria na
zona de Santa Maria da Feira. “Apesar
dos tempos difíceis que correm, o
negócio tem prosperado dada a aposta
na qualidade a preços competitivos”,
refere Carla Pereira.

A ANDC apoia quem não tem acesso
ao crédito bancário nas condições
normais de mercado e precisa de
um empréstimo para criar o seu próprio
negócio. Mais informações sobre
microcrédito em
http://www.microcredito.com.pt/ ou
968 560 347

mais informações em

www.direitosedesafios.pt

https://www.facebook.com/pages/projeto-direitos-desafios-clds

14 OUT 10h00
local. CASTIIS de Sanguedo
Curso de preparação para a
parentalidade para adolescentes
16 OUT 14h00 / local. ALPE
parceiro formação. AEP
Percurso Formativo Comunicação
e Gestão (75h)
23 OUT 09h30 / local. ALPE
parceiro formação. ISPAB
Percurso Formativo
Acompanhamento Crianças (100h)

