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                                                                                Exm.º Senhor Presidente  

                                                                                       Assembleia Municipal de Almada   

                                                                                                        Almada, 20 de Maio 2015  

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta 
forma o Deputado Municipal do CDS-PP António Pedro Maco, apresentar 
Requerimento à Câmara Municipal de Almada  

Assunto: Apoio ao Empreendedorismo   

 

No seguimento da criação do protocolo de colaboração estabelecido pela 
Câmara Municipal de Almada, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa, o Madan Parque da Ciência, a NOValmadavelha 
e o IAPMEI, com o objectivo do crescimento sustentado do emprego local e da 
competitividade tal como para a informação acerca dos incentivos e 
instrumentos disponíveis de financiamento da sua actividade potenciando 
assim o desenvolvimento económico, é fundamental que sejam 
disponibilizados todos os mecanismos para que os candidatos ao programa 
possam estar o mais instruídos possível na tomada de decisões. 

Desta feita, e considerando o objectivo e finalidade do GACECI, o CDS-PP vem 
questionar a Câmara Municipal de Almada sobre o seguinte: 

 

1 – Nos últimos 2 anos, quantas potenciais “start-ups” foram beneficiadas pelo 
apoio do GACECI? 



2 – Tem a Câmara Municipal de Almada indicação do número de empresas 
efectivamente criadas mediante esse apoio? 

3 – Quais as principais questões / dúvidas / necessidades que os 
empreendedores colocam? 

4 – Quais as áreas de actividade e de investimento que mais beneficiaram com 
o GACECI? 

5 – Existe alguma solução financeira desenvolvida pela Câmara Municipal de 
Almada, em acordo com alguma entidade bancária, com juros bonificados que 
possa servir de apoio financeiro aos empreendedores do concelho? 

6 – Tem a Câmara Municipal de Almada algum programa de formação para 
empreendedores em curso ou previsto? Se está previsto, para quando e em 
que moldes? Se não está previsto, tenciona a câmara de futuro, criar esse 
curso para auxílio aos empreendedores? 

7 – Como tem a Câmara Municipal de Almada comunicado a existência deste 
departamento junto do público alvo-empreendedores?  

8 – Qual a verba disponibilizada por parte da Câmara Municipal de Almada 
para o GACECI tal como outro tipo de apoios?  

 

António Pedro Maco 

Deputado Municipal do CDS-PP  

 


