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Workshop sobre a Criação do Próprio Emprego e Plano de Negócios 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a Universidade de Aveiro, vai levar a efeito mais um 

Workshop de Empreendedorismo no próximo dia 30 de janeiro, pelas 17 horas, no Auditório do Museu 
Marítimo de Ílhavo. 

Este Workshop versará sobre a Criação do Próprio Emprego e Plano de Negócios e destina-se a 
todos os empreendedores e público em geral, que pretendam adquirir ou desenvolver conhecimentos e 
competências nesta área. 

Que apoios financeiros existem para a Criação do Próprio Emprego? E qual a importância do Plano 
de Negócios? Nesta ação serão apresentadas duas formas de financiamento – Microcrédito e 
Antecipação do Subsídio de Desemprego, ambas com apresentação de casos de sucesso. 

Dos conteúdos a serem explorados, destaca-se a importância do Plano de Negócios; começar por 
sonhar para concretizar; da ideia à ação; e a necessidade de acompanhamento especializado. 

Este workshop visa promover o empreendedorismo no Município de Ílhavo e na Região de Aveiro e 
estimular a reflexão individual e coletiva sobre a importância da criação do próprio emprego e do 
respetivo Plano de Negócios, num contexto de procura ativa de emprego. 

A participação é gratuita e sujeita a inscrição prévia. 
Para mais informações, contacte safe@cm-ilhavo.pt ou 234 092 496.  
 
PROGRAMA 
17h00 Abertura com o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo Fernando Caçoilo   
  
17h15 Microcrédito: apoio financeiro para a criação do próprio emprego  
Orador: Edgar Oliveira – Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC)  
  
17h45 Apresentação de um caso de sucesso de uma Microempresária  
Oradora: Maria Manuela Bettencourt – negócio na área da restauração  
  
18h00 Antecipação do Subsídio de Desemprego  
Oradora: Maria da Luz Guimarães – Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)  
  
18h30 Apresentação de um caso de sucesso de uma Microempresária  
Oradora: Anabela Ferreira – Estúdio Fonte das Artes – negócio na área das artes florais  
  
18h45 Plano de Negócios  
Oradora: Eva Andrade – Universidade de Aveiro (UATEC)  
Oradores: Jorge Pinto e Francisco Mendes – empresa BEEVERYCREATIVE  
Orador: Empresa Vista Alegre Atlantis 
  
19h15 Debate / Questões  
  
19h45 Encerramento 


