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Em 2018, a ADCMoura, na quali-
dade de entidade credenciada 
pelo IEFP – Instituto de Empre-
go e Formaça o Profissional para 
prestar Apoio Te cnico a  Criaça o 
e Consolidaça o de Projectos, 
atendeu 69 potenciais promoto-
res de nego cios e elaborou 6 
projectos de investimento, inclu-
indo Plano de Nego cios e Estudo 
de Viabilidade Econo mico-
Financeira, a que correspondem 
6 postos de trabalho criados e 
cerca de 118 mil euros de inves-
timento, ao abrigo das medidas 
CPE – Apoios a  Criaça o do Pro -
prio Emprego por Beneficia rios 
de Prestaço es, Microinveste e 

Investe +.  
As empresas criadas, com sede 
nos concelhos de Serpa e Moura, 
representam actividades que 
va o da  mecatro nica a  promoça o 
e gesta o imobilia ria, passando 
pelo come rcio a retalho de bens 
na o alimentares, restauraça o e 
cafetaria e actividades de limpe-
za geral.  
Dos seis novos empresa rios, 
quatro solicitaram ainda, a  
ADCMoura, apoio te cnico nos 
dois primeiros anos de activida-
de da empresa para consolida-
ça o do projecto, com as seguin-
tes componentes: acompanha-
mento do projecto aprovado e 

consultoria em aspectos de mai-
or fragilidade na gesta o ou na 
operacionalizaça o da iniciativa, 
diagnosticada durante o acom-
panhamento.  
Recorde-se que podem benefici-
ar de Apoio Te cnico a  Criaça o e 
Consolidaça o de Projectos 
(ATCP) os desempregados ins-
critos nos centros de emprego 
ou outros pu blicos com especi-
ais dificuldades de inserça o no 
mercado de trabalho, no a mbito 
de medidas e programas de 
apoio ao empreendedorismo  
executados pelo IEFP, isolada-
mente ou em articulaça o com 
outros organismos. 

ADCMoura contribui para a criação de  
empresas e emprego na região 

Fica na esquina da rua Nova do 
Carmo com a rua das Flores. O 
mini-mercado da Fernanda, no 
bairro do Sete e Meio, em Moura, e  
um convite para entrar a quem 
passa a  porta ou nas imediaço es, 
de segunda a sa bado.  
Logo de manha , ajuda, e muito!, o 
aroma do pa o acabado de sair do 
forno. E atra s do pa o ve m quase 
sempre outras compras de clien-
tes que sa o tratados pelo nome e 
que na o precisam de anunciar o 
que va o querer pois a Fernanda  
conhece-lhes  os ha bitos: tantos 
gramas de fiambre fatiado, uma 
ma o-cheia de  bolos fintos, o deter 
 
 

gente certo para a roupa, aqueles 
iogurtes para o lanche ou os ditos 
legumes para a sopa do dia.  
A par do ambiente familiar e do 
atendimento personalizado, da 
qualidade e do preço em conta dos 
produtos, a possibilidade de re-
carregamento de telemo veis e 
pagamento de facturas diversas 
atrave s do sistema PayShop e  cla-
ramente um dos atractivos desta  
loja   de   bairro,   reaberta,  em no- 
vos moldes, no Vera o de 2017. 
Tal como o pa o quente matinal, o 
PayShop contribui para o consu-
mo induzido na loja. Ou seja, 
quem  chega  para  pagar a factura  
 
 

da luz ou recarregar o telemo vel 
acaba sempre por comprar algu-
ma coisa. 
E o que na o faltam sa o produtos 
diversos para acrescentar ao cesto 
de compras, alinhados nas prate-
leiras e expostos em mesas, cai-
xas, balco es e arcas frigorí ficas, de 
acordo com as seguintes secço es: 
mercearia, fruta e legumes, talho e 
charcutaria, congelados, bebidas, 
padaria e doçaria, higiene pessoal 
e limpeza, ga s engarrafado, taba-
co… A variedade e  tal, que ne-
nhum cliente sai da loja sem o 
produto que procura.  
Acresce que a Fernanda da  prefe-
re ncia aos produtos de origem 
local e fabrico tradicional, dos 
enchidos ao pa o, do vinho aos 
queijos, com que abastece de qua-
lidade as despensas e os frigorí fi-
cos dos fregueses, contribuindo 
assim para o desenvolvimento da 
produça o local. 
O mini-mercado da Fernanda e , 
sem du vida, esse lugar apetecí vel 
e u til para quem gosta de encon-
trar tudo a  ma o de semear, dos 
bens alimentares e na o alimenta-
res a s novidades do mundo, sem 
ter de sair do bairro. 
A Fernanda beneficiou de Apoio 
Te cnico a  Criaça o e Consolidaça o 
de Projectos prestado pela 
ADCMoura no a mbito do Progra-
ma de Apoio ao Empreendedoris-
mo e Criaça o do Pro prio Emprego. 

O mini-mercado da Fernanda, no 
bairro do Sete e Meio, em Moura 


