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Project Title: Rede Europeia de Apoio ao Empreendedorismo      

 

‘At a glance’  
 

 Notes 

  
Project Theme:  

Choose an item: 
LEADER 

Please select only one theme  per project using the drop-down menu.   
Click once on the grey <text box> for options. 

 
Sub-theme: 

 

Transnational cooperation Please enter one sub-theme  into the grey <text box>.  Please ensure that 
the sub-theme corresponds to the Project Theme above – see Annex 2  of 
the Guidance Note 

 
Keywords: 

 

Areas with handicaps 

Cooperation 

entrepreneurship 

skill acquisition 

Innovation 

Please select up to 5 keywords  per project from Annex 3  of the Guidance 
Note and insert into the grey <text fields> as appropriate. 

 
Country/Region: 
 

 

Portugal - Continental Please insert the name of the RDP territory  where the project is located  

 
Final Beneficiary Type(s): 

 

Choose an item: .Other 

Choose an item: .Other 

Please insert up to two final beneficiary types  using the drop-down 
menu.   Click once on the grey <text box> for options.   

 
Project Cost: 

 

Choose an item:  €100 000 - €500 000 Please select one of the cost ranges  from the drop-down menu  

 
RDP Measure(s): 

 

421 

      

Please insert the RDP measure code into the grey <text boxes>.  Provide 
ONLY the numeric code (e.g. 312). Please DO NOT insert the title of the 
measure 

 
Duration: 

 

01/2010 Please insert the official project approval date  (month/year) 

12/2011 Please insert the project completion date  – actual or estimated 
(month/year)  

 
Last Updated: 

 

14/11/2010 Please use the grey <text box> to insert the date (dd/mm/yyyy) when this 
postcard is completed. 

 
Postcard Author: 

 

Portuguese NRN Please insert the name of the person that produced the postcard  
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Main Postcard Text 
 
Please note that you may enter the text below in Engl ish or any other official EU language.  The ENRD 
Contact will arrange the necessary translation into  English. 
 
 

Background (maximum 150 words): 
Projecto de cooperação transnacional entre 2 GAL de Portugal, 3 Outros Grupos Locais de França e 1 de Malta, 
que tendo por base os modelos do "Serviço Voluntário Europeu" e  das "redes profissionais de 
acompanhamento" desenvolvem um modelo que permita aos portadores/promotores de projectos, integrar no 
seu percurso de trabalho, a realização de uma experiência europeia, num projecto similar ao que pretendem 
desenvolver. 

Os 2 GAL de Portugal têm uma longa experiência de intervenção para a promoção do auto-emprego e do 
empreendedorismo na Região do Alentejo, território de baixa densidade, envelhecido, com fraca cultura 
empreendedora e um débil tecido empresarial,  focalizando a sua  intervenção na fixação da população jovem e 
no desenvolvimento de  projectos empreendedores com baixos investimentos de arranque, que valorizem 
recursos locais diferenciadores e aproveitam oportunidades de mercado.  

O projecto desenvolve uma abordagem inivadora, beneficiando da complementaridade de experiências e 
competências dos técnicos que realizam o acompanhamento dos portadores/promotores de projecto e dos 
empresários em Portugal e em França.  

 
 

Objective (maximum 100 words): 
-Construção de um serviço europeu de apoio a investidores/potenciais investidores nas zonas rurais, numa 
perspectiva de desenvolvimento sustentável. 
-Troca de  experiências e informações ao nível de metodologias e instrumentos de apoio à criação de empresas 
e empreendedorismo;  
-Formação de  agentes para o apoio à criação de empresas e empreendedorismo; 
-Identificação, apropriação e adaptação de metodologias de apoio à criação de empresas e empreendedorismo, 
ao contexto regional 
 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
1) Verificar junto dos investidores as suas expectativas para estabelecimento dum serviço europeu de apoio à 
criação de empresas – questionário /entrevistas – todos os parceiros 

2) Reforçar as competências dos técnicos que fazem o acompanhamento dos portadores de projecto e 
empresários, através de intercâmbios e acções formativas transnacionais e da concepção de manual de 
acompanhamento/tutoria conjunto – todos os parceiros 

3) Reforçar os colectivos territoriais, em Portugal e na Europa, capazes de acolher os portadores de projecto ou 
microempresários – realização de acções de sensibilização dos autarcas locais e outros parceiros – todos os 
parceiros 

4) Desenvolver uma 1ª experiência-piloto de envio de empresários-estagiários: conhecer e capitalizar 
metodologias já utilizadas por algumas organizações; realizar estágios de curta-duração para empresários; 
preparar as empresas que vão acolher os estagiários, através de acções de qualificação de curta-duração, com 
vista à certificação do trabalho de acolhimento; enviar e acolher 2 a 3 estagiários, por parceiro – todos os 
parceiros.      
 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
-Profissionalização dos conselheiros (técnicos de acompanhamento) portugueses e europeus através da aquisição de novos 

conhecimentos, competências, ferramentas e metodologias. 

-Reforço da oferta de acompanhamento/tutoria por parte dos dispositivos colectivos territoriais nos países parceiros 

-Interconhecimento com os novos parceiros que aderiram ao projecto europeu, em 2010, para facilitar futuras trocas com 

os investidores 

-Inovação nos colectivos territoriais: introdução de novas práticas de acompanhamento, levando em conta um público mais 

amplo 

-Uma identificação mais forte dos colectivos territoriais por parte das instituições locais, das suas mais-valias e dos seus 

serviços quanto ao acompanhamento de investidores em meio rural 

-Sensibilização e mobilização dos eleitos locais (que integram os colectivos territoriais) para a importância da promoção do 

empreendedorismo em meio rural e da criação/consolidação de mecanismos de apoio e suporte à criação e 

desenvolvimento sustentado de micro iniciativas rurais.   
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Lessons Learnt (maximum 100 words): 
- Importância de encontrar os parceiros certos (com experiência/ambição de trabalho no apoio e promoção do 

empreendedorismo rural) e motivados (que procurem qualificar as intervenções, capitalizar os conhecimentos para uma 

intervenção integrada e participada); 

- Importância de trabalhar o envolvimento e a mobilização dos parceiros locais estratégicos no apoio e na promoção do 

empreendedorismo e na criação de contextos locais propícios ao investimento; 

- Necessidade de envolver activamente outros actores chave para além dos actores locais – estruturas ministeriais 

(Trabalho, Emprego e Segurança Social). 
 
 

Further Information (enter text or attach any addit ional documents): 
 
Project Location: 

Portugal (Baixo Alentejo); 

França (Normandia / Nord Pas-de-Calais / 

Bretanha / Borgonha / Poitou-Charentes / Rhône-

Alpes); 

Malta (Zona Norte da Iha de Malta) 

 

Please provide more specific information on the 
geographical location/scope  of the project e.g. a project in 
Estonia might be described as in Võru County, South Estonia 

 
Project Cost: 

 

Total  € 222.220,00 

FEADER € 159.999,92  

National € 39.999,98 

Prive funds  € 22.221,00 

  

Please insert the total project cost, including if known the 
breakdown into EU + National + Private funds 

 
Other Additional Information: 
. 
 
 

Contact Information: 
Project Website: www.esdime.pt 

Contact (Name and E-mail): Isabel Maria Martins Benedito     esdime@esdime.pt 

Telephone: +351 286 328 471 

Additional Contact Details:       

Language(s) for 
communication: 

Inglês e Francês 

 
 
 
 
Please return the completed postcard to postcards@enrd.eu together with a) any relevant photographs and b) 
any additional documents that you wish to be linked to the postcards. 
 


