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pROGRAMA FOMENTO DO
MICRO EMPREENDEDORISMO

D

REFORMULADO

evido ao impacto económico da pandemia
do COVID-19, o Programa Fomento do
Micro Empreendedorismo, gerido pela
Pro-Empresa, foi agora reformulado de
modo a alargar e reforçar os instrumentos que facilitem
a concessão do micro crédito e por essa via promover
a criação do emprego e o acesso das famílias ao
rendimento.
O Governo de modo aumentar as facilidades no
acesso ao financiamento de pequenos empreendedores,
sobretudo mulheres e jovens, através da concessão de
garantia e bonificação dos juros pelo Estado, passou a
integrar mais directamente neste Programa, os Bancos
Comerciais que conjuntamente com as Instituições de
Micro Finanças, passou contemplar assim duas vertentes
essenciais de financiamento, a saber:
1. Aumento do refinanciamento das instituições
de microfinanças (IMF), através da criação de
uma linha de crédito junto dos Bancos, no valor
de 1 milhão de contos, com garantias até 80% e
bonificação de juros até 100%, dotando por essa
via as IMF de recursos financeiros a custos baixos,
para que possam conceder créditos às micro e
pequenas empresas em condições favoráveis;

através da disponibilização de créditos concedidos tanto
pelos Bancos Comerciais aderentes como pelas IMF,
num valor mínimo de 150.000 escudos e um máximo
de 1,5 milhão de escudos, com exigência dum capital
próprio mínimo de 5% do valor total do investimento.
Constitui objetivo principal deste programa, contribuir
para que uma micro e pequena empresa ou uma entidade
de economia social e solidária, como cooperativas,
grupos de interesse económicos e associação de
produtores, consigam dispor não só de um maior leque
de instituições financiadoras, mas também um acesso
mais facilitado ao crédito, desde que tenham situação
regularizada em matéria de licenciamento, fiscal e de
previdência social.
É objetivo ainda permitir o acesso à qualificação
técnica e profissional e de capacitação organizativa
através de serviços de incubação.

2. Reforço do financiamento das micro e
pequenas empresas em condições mais favoráveis,
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governo aprova prorrogação do
“layoff” até 31 dezembro de 2020

F

oi prorrogado a lei que estabelece
medidas excecionais e temporais
de proteção dos postos de
trabalho. A mesma apesar de
ter sido publicada a 29 de Outubro, mas
com efeitos retroativos a 01 deste mês.
Segundo o executivo, tendo em conta
que ainda não foi possível restabelecer
a normalidade desejada, mesmo que de
forma adaptada para a abertura integral de
determinados serviços, mostra-se necessário dar
continuidade à medida, desta feita com limite
previsto para o dia 31 de Dezembro de 2020.
Esta prorrogação visa adaptar-se à conjuntura
atual das empresas que tem vindo a ter colossais
quebras de receitas desde o início da pandemia.
Em detrimento, com a presente lei estabelece-se
a possiblidade das empresas que têm contratos de
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trabalho no âmbito do presente regime, poderem
solicitar aos seus colaboradores que prestem
trabalho durante o período de suspensão, sem
nunca ultrapassar o limite dos 40% de carga horária
mensal e proporcional ao respetivo contrato.
Com algumas alterações, o Governo pretende
que o novo layoff não sirva apenas como uma
medida de pagamento de uma contribuição por
parte do Estado, mas para ser usado também
para a recuperação económica do país.
Tanto o layoff, como o subsídio de desemprego
e o subsídio de isolamento profilático, estarão
incluídos na proposta de Orçamento de Estado
para 2021, juntamente com algumas outras
medidas setoriais ao nível do turismo, dos
transportes marítimos, da indústria, da agricultura,
das indústrias criativas e da economia digital.

dica s

emp r e s a r iai s

Quais as tendências de negócios para 2021

A Pró Empresa acredita que devido ao COVID 19 em 2020 muitas ideias de negócios foram adiados para 2021.
A necessidade de isolamento social e o fechamento físico de muitos locais de trabalho fizeram com que as pessoas descobrissem novas formas de fazer suas compras e tarefas do dia-a-dia.
A maioria das tendencias está relacionada com o crescimento das compras online, além de uma maior preocupação com a sustentabilidade, a permanência em casa tanto para lazer quanto trabalho, são apenas alguns exemplos das mudanças permanentes que seguirão após esse ano. Com todas essas modificações sofridas no cotidiano
das pessoas, existem alguns negócios muito promissores para o empreendedor investir no ano que vem, são eles:

Negócios Relacionados a Plantas e Jardinagem
Durante o isolamento social, muitas pessoas aproveitaram o tempo em casa para aprender mais sobre como cuidar de plantas. Algumas começaram o cultivo de pequenos jardins, e segundo o Google
Trends, as pesquisas por “como montar uma horta em casa” explodiram no período de isolamento;

Alimentos Veganos
O veganismo ganha mais e mais adeptos todos os dias, por isso esse é um nicho de negócio
que deve ser explorado por quem gosta do segmento de alimentação. Esse é um mercado que
apesar de estar em ascensão já há algum tempo, ainda têm uma média baixa de concorrência;

Cursos Online
A pandemia fez com que muitos profissionais perdessem seu emprego e a busca pelos cursos
online durante o período de isolamento cresceu muito. Dessa forma, com um investimento um
pouco mais alto é verdade, pode ser uma boa ideia montar uma escola de cursos a distância;

Cosméticos Naturais e Veganos
Os cosméticos são artigos vendidos mesmo durante as crises, mas a verdade é que atualmente as pessoas vêm se preocupando mais com os compostos que são colocados nesses produtos. Sendo assim,
investir na produção de cosméticos naturais e veganos é uma grande ideia de negócio para 2021;
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Negócios Relacionados a Higienização
Se tem uma coisa que 2020 ensinou para todo mundo é a importância de manter a higiene. Dessa forma, o segmento de higienização é outra grande tendência de negócio para
2021. Negócios como o de higienização de sofá e outros estofados, limpeza especializada de ambientes, produtos de limpeza e etc, terão grande procura também no próximo ano;

Delivery de Doces Gourmet
10 em cada 10 pessoas podem afirmar que a necessidade por açúcar nunca foi tão grande
quanto na época de pandemia. Por conta disso, aquele docinho maravilhoso que se tornou parte da rotina de muitas pessoas deve permanecer por bastante tempo, mesmo após
a crise acabar. Os brigadeiros gourmet, copos da felicidade e bolos no pote já fazem parte das nossas vidas e com certeza existe lugar para muitas outras delícias inovadoras;

StartUps “Techs”
Negócios focados em soluções desenvovlidas com apoio de tecnologias de cada
setor,

as

healtechs,

edutechs,

fintches,

agrotechs,

entre

outras

nascem

foca-

das em ocupar espaços no mercado que as empresas tradiconais não ocuparam;

E-commerces Diversos
Não importa o tipo de produto com o qual você trabalha ou pretende trabalhar, a busca por comprar produtos sem precisar sair de casa é uma realidade que chegou e vai permanecer. Dessa forma, investir em e-commerces para vender mercadorias é mais que
uma tendência de negócio, é quase uma questão de sobrevivência para qualquer negócio.

CASO DE SUCESSO
Laurinda da Veiga da Moura, natural de Santa
Catarina de Santiago é licenciada em Serviço
Social e Politícas Públicas, é beneficiária dum
financiamento para criação da sua empresa no
âmbito do Programa StartUp Jovem da Pró Empresa.
A empresa Moura Decorations, que outrora
operava através de vendas ambulantes nas
feiras da Assomada, é hoje uma empresa
constituída formalmente e que tem como
objetivo a promoção e decoração de eventos.
A promotora, conhecendo os desafios dos jovens
recém-licenciados no mercado de trabalho,
decidiu aproveitar as oportunidades concedidas
através do Programa StartUp Jovem, do qual
candidatou-se e foi financiada com garantia
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do Estado e bonificação da taxa de juros.
Durante a pandemia, os desafios foram
enormes uma vez que este sector foi
fortemente abalado pela crise, mas foi possível
adaptar-se e reagir perante o novo normal.
Hoje emprega 2 trabalhadores e, segundo a
empreendedora, o próximo passo da empresa
será redirecionar as estratégias de modo a dar
resposta à crise provocada pela Covid-19.
Pró Empresa parceiro Ideal para o seu Negocio

Moura Decorations
Santa Catarina ST

