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O empreendedorismo encontra-se no 

centro da política económica e 

industrial, abrangendo quer a criação 

de novos negócios, quer o 

desenvolvimento de novas 

oportunidades de negócio em 

organizações já existentes. 



A APME existe desde 1985 e tem como 

missão apoiar o desenvolvimento das 

empresas e das empresárias e 

empreendedoras portuguesas 

enquanto agentes de criação de 

emprego, de riqueza e da sua 

distribuição, contribuindo para a 

estabilidade do tecido económico e 

social e para o desenvolvimento 

sustentável do País, assim como para a 

manutenção da Paz Social. 



As mulheres são um público alvo estratégico pelas 

acrescidas contrariedades que enfrentam enquanto 

empreendedoras. O papel social que ainda é atribuído ao 

sexo feminino, bem como os fenómenos discriminatórios 

que este enfrenta nos mais diversos domínios da sociedade, 

são geradores de um estatuto menor que dificulta a 

actuação da mulher enquanto líder e interveniente 

económico. 



Empreendedorismo e Ser Mulher – 

Desafios Acrescidos? 

 

• Acesso aos cargos de liderança/topo 

• Diferencial de pagamento 

• Conciliação vida profissional – 

familiar – pessoal 

• Apoio familiar 

• Autonomia financeira 

• Subsistência familiar 

• Projecto de vida! 



As vantagens associadas ao empreendedorismo 

são claras: 

 

•  Criação de novas empresas 

•  Investimento na economia local 

•  Criação de novos empregos 

•  Promoção da competitividade 

•  Desenvolvimento de ferramentas de negócio 

inovadoras 

•  Efeito multiplicador local/regional/nacional 



Apoio prestado pela APME 

 

• Apoio na criação/desenvolvimento 

• do negócio 

• Assessoria Financeira 

• Assessoria Jurídica 

• Assessoria de Mkt 

• Acesso ao Microcrédito 

• Networking no feminino 

• Apoio à internacionalização 

• Integrar Missões Empresariais 



Colaboração com os municípios 

 

• Colaboração com os gabinetes de apoio ao 

empreendedorismo 

• Realização de seminários e workshops 

 

• Implementação descentralizada dos projetos 



Apoiar as Start-ups: 

 

O DoNaEmpresa, que se desenvolve desde 

2002, visa apoiar a criação de novos 

negócios, através de uma metodologia que 

reduz o risco de mortalidade precoce das 

empresas nascentes. 

1ª Fase – Formação em gestão, organização e liderança 

necessária ao desenvolvimento de qualquer negócio e 

elaboração o seu Plano de Negócio. 

2ª Fase – Consultoria altamente qualificada para apoio 

ao desenvolvimento de cada Plano de Negócio, no 

arranque e no pós arranque do negócio, com uma 

metodologia de mentoring e consultoria especializada.  

3ª Fase – Integração em Redes de empresárias e 

empreendedoras, para troca de experiências e 

desenvolvimento de contactos comerciais, em 

plataformas virtuais. 



Apoiar as PMEs: 

 

O MOVEpme é um programa de 

formação-acção que visa a melhoria 

da gestão em áreas estratégicas das 

Micro e das PME (até 100 

trabalhadores), através da 

transferência de competências. 

1ª Fase – Diagnóstico Estratégico e 

Definição de Planos de Acção 

2ª Fase – Apoio à Implementação 

dos Planos de Acção 

3ª Fase – Formação nos Domínios 

de Intervenção 

4ª Fase – Avaliação da 

Implementação dos Planos de Acção 

e Definição de novos planos 



Apoio ao Arranque Apoio Estrutural ao 

Desenvolvimento 

Apoio Pontual ao 

Desenvolvimento 

171 357 581 

Apoio Directo ao Empreendedorismo 

(desde 2000) 

Na última década, a APME prestou apoio a mais de 1.100 

empresas e empreendedoras 



Apoio para Start-Ups 

 

Apoio para Expansão 

 

Limite: 20.000 € 

Através do programa Nacional de Microcrédito 



Apoio para Start-Ups 

 

Limite: 20.000 € 









Obrigado pela vossa atenção 


