2 Milhões para estimular o
empreendedorismo
em
meio
rural
O projeto EMER-N pretende alcançar 688 empresas distribuídas
por 86 municípios no norte do país, numa iniciativa inédita em
termos de abrangência e de dinamização do empreendedorismo em
territórios de baixa densidade populacional.
EMER-N, Empreendedorismo em Meio Rural na Região do Norte, é o
único projeto a nível nacional que junta incubadoras de
empresas, instituições de ensino superior, associações de
desenvolvimento local numa rede de 15 entidades que funcionam
como instrumento de alavancagem dos micro e pequenos negócios,
adaptado aos condicionalismos e particularidades do meio
rural.
Qualquer pessoa com uma ideia, mais ou menos desenvolvida, tem
na EMER-N uma oportunidade de transformá-la num negócio. Da
mesma forma, os micro e pequenos empresários que estejam a
passar por dificuldades e que necessitem de ajuda para dar um
novo impulso ao seu negócio encontram neste projeto
ferramentas ao nível da inovação, da modernização e
competitividade.
O investimento de 2 milhões de euros, assegurado por fundos
Europeus e direcionado pelo programa Norte 2020, permite que
pequenos empresários já estabelecidos e novos empreendedores
tenham um apoio permanente de mentores e especialistas na

estruturação dos seus negócios. O envolvimento das entidades
de ensino superior está na base do apoio em consultoria
especializada. Assim, mentores, docentes e investigadores dão
auxílio constante e a título gratuito para que os
empreendedores estejam a par dos processos de licenciamento,
planos e modelos de negócio, e ainda fontes de financiamento.
O coordenador do projeto, Francisco Araújo, explica a
finalidade deste projeto inovador que reúne parceiros públicos
e privados para “criar uma envolvente positiva, de suporte ao
aparecimento e crescimento das empresas e do emprego na região
norte do país”. Francisco Araújo avança ainda que “neste
momento já estão inscritos mais de 300 empreendedores na
plataforma EMER-N, sendo que ambicionamos criar 150 novas
empresas na Região Norte e alavancar mais de 1,5 milhões de
euros de investimento”.
O projeto EMER-N é apresentado oficialmente em conferência de
imprensa no dia 21 de julho, às 14h00, no Instituto
Empresarial do Tâmega, em Amarante. A sessão vai contar com a
presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, bem
como dos representantes dos municípios, parceiros locais e
empreendedores.
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