Médio Tejo
Empreendedorismo

Em_Rede

Médio Tejo
Empreendedorismo

Em_Rede

Contactos e Inscrições:
Para se inscrever ou obter informações adicionais,
deverá entrar em contacto com:

• CIMT - Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Tel: 249 730 060 /
Fax: 249 730 069
E-mail: emrede@cimt.pt
• O seu município
• Uma das entidades que constituem o projecto e
que se encontre mais perto de si. Informe-se no site:

emrede.mediotejo.pt
• Um dos seguintes parceiros do Projecto:
Médio Tejo
Empreendedorismo
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O Promotor

Entidades parceiras
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Em cada ideia… Uma janela de oportunidade!
O que é o Projecto Médio Tejo – Empreendedorismo em Rede (EM_REDE)?
O Projecto EM_REDE, aprovado no âmbito do
Programa Operacional Regional do Centro (Mais
Centro), visa promover o empreendedorismo e
facilitar o acesso à criação de empresas e emprego na Região do Médio Tejo.
Aos participantes neste projecto é oferecida
assistência técnica especializada em todas as
fases critícas do ciclo empreendedor, incluíndo o
acompanhamento pós-criação da empresa.

Inscreva-se!
A participação
neste projecto
é gratuita.

A quem se dirige o Projecto EM_REDE?
São destinatários deste Projecto todos os empreendedores que estejam interessados em criar a
sua empresa na Região do Médio Tejo e que tenham
ou não uma ideia de negócio (oportunidade de
investimento).

Acções Previstas para o apoio à criação
de empresas.
Os empreendedores terão ao seu dispor um
conjunto de acções com vista à criação da sua
empresa, nomeadamente:

Objectivos do Projecto.

* Promoção da cultura empreendedora;

Pretende-se facilitar a criação de empresas na
Região do Médio Tejo, fornecendo um conjunto de
instrumentos para estimular os empreendedores a
criar as suas empresas, identificando e explorando
novas oportunidades de negócio.

* Informação e orientação;

Quem constitui o Projecto?
Para além da CIMT – Comunidade Intermunicipal
do Médio Tejo, que é a promotora do projecto,
esta iniciativa conta com a participação de um
conjunto diversificado de entidades da Região,
que trabalharão em rede, com vista a implementar
as acções previstas e a concretizar os objectivos
delineados.

* Desenvolvimento de ideias de negócio;
* Plano de Negócios / Projectos
* Criação da empresa / arranque
* Consolidação da empresa no mercado
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