ANEXO J
PROGRAMAS GERIDOS PELA ADRITEM

Mentoria de Negócios - Consiste no apoio personalizado de consultoria para apoiar a
criação de novas empresas em qualquer área de negócio. Integrado no projeto EMER-N,
mas com abrangência urbana. Dirige-se primordialmente a EMPREENDEDORES pessoas que possuem uma ideia consolidada e a querem transformar em negócio; não
obstante podem também ser beneficiários do projeto os responsáveis de pequenos
negócios que precisem de apoio personalizado para levar a cabo ideias concretas de
expansão ou diversificação da atividade.

Conselho
Conselho Estratégico Empresarial das Terras de Santa Maria – Constituição de SpinOffs
ou empresas que detêm resposta às necessidades das empresas do território. Tem
como destinatários Recursos Humanos altamente qualificados e empreendedores. O
projeto prevê um vasto leque de atividades entre as quais se destacam:
-Innovation days: conjunto de reuniões informais e de networking entre jovens
empreendedores, investidores, empresários e entidades financeiras;
-Reuniões/Encontros de prospecção e conhecimento nas empresas;
-Apoio Consultoria, coaching e mentoria para criação da empresa;
-Ações de capacitação de empreendedores (worskhops, curso intensivo de
capacitação);
-Concurso de Ideias Inovadoras;
-SharkTank Terras de Santa Maria/ Douro e Vouga_1st Edition;

ROTA Criativa – A Rede de Ofícios Tradicionais e Arte Criativa traduz-se na criação de
incubadoras/centros de artesanato qualificado em cada concelho do território. Prevê-se
que os artesãos selecionados possam beneficiar de condições logísticas e espaciais
propícias ao desenvolvimento da sua atividade, enquanto funcionam também como
mentores e formadores de cidadãos desempregados interessados em seguir a sua arte.

ISCA – O conceito das Incubadoras Sociais para Cadeias Alimentares - ação já incluída no
CLDS de Santa Maria da Feira - pretende apoiar o empreendedorismo relativo aos
produtores de alimentos confecionados, conduzindo à sua profissionalização e garantia
de cumprimento do HACCP. Almeja-se assim a constituição de uma rede de
equipamentos de cozinha de IPPS e/ou escolas-agentes sociais de referência para que a
gestão dessa rede possa oferecer condições de trabalho apropriadas aos
empreendedores da área da confeção de alimentos;

PDR 2020| Medidas LEADERLEADER- DLBC 10.2.1.2 - Apoio a pequenos investimentos através da
criação ou modernização de unidades de transformação e/ou comercialização de
produtos agrícolas destinados a melhorar o desempenho competitivo das unidades
agroindustriais, garantindo simultaneamente a sustentabilidade ambiental.

PDR 2020 - Medidas
Medidas LEADERLEADER- DLBC 10.2.1.3 – Apoio aos investimentos na diversificação
de atividades na exploração para atividades não agrícolas, criando novas fontes de
rendimento. Tem como destinatários: Pessoas individuais ou coletivas que exerçam a
atividade agrícola há pelo menos um ano ou membros do agregado familiar.

HFA – Há Festa na Aldeia é um projeto que envolve a comunidade num processo de
valorização das tradições, cultura e identidade das “Aldeias de Portugal”, pela
preservação da alma de um país.

