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Fábrica do Empreendedor avança na Chamusca
O Município da Chamusca aprovou o protocolo de colaboração com a SEA - Agência de
Empreendedores Sociais para a dinamização do projeto da Fábrica do Empreendedor,
já em funcionamento no concelho da Chamusca, com a sua base instalada no edifício
do Centro de Empresas.
A Fábrica do Empreendedor é um projeto integrado numa candidatura da SEA às
Parcerias para o Impacto, um instrumento de financiamento do Portugal Inovação
Social do Portugal 2020. O Município da Chamusca acolheu e apoiou o projeto como
investidor social com uma verba de €78.900, distribuída pelos três anos do projeto,
entre 2019 e 2021.
A Fábrica do Empreendedor da Chamusca está já a trabalhar no terreno desde o
segundo trimestre de 2019 e tem desenvolvido os primeiros contatos com as IPSS, as
empresas e os empresários locais, no sentido de apoiar na sua capacitação e na
expansão do negócio. Do mesmo modo, têm sido realizados atendimentos e
acompanhamentos de pessoas desempregadas e/ou em situação de vulnerabilidade,
com o objetivo de as apoiar na procura de emprego, na obtenção de formação ou na
criação do seu próprio negócio.
A Fábrica do Empreendedor pode ainda apoiar as empresas a contratar os profissionais
mais adequados, com serviços gratuitos de recrutamento e seleção de candidatos,
assim como informando sobre apoios à contratação.
O trabalho da Fábrica está a ser desenvolvido em articulação com o Gabinete de
Inserção Profissional da Chamusca e com o Centro de Negócios, duas estruturas que
funcionam no mesmo espaço. É aliás objetivo do Município da Chamusca utilizar este
edifício, recentemente requalificado, para a instalação de uma incubadora,
transformando o Centro de Empresas numa resposta qualificada e integrada às
questões do emprego, empreendedorismo e para apoio especializado às pequenas
empresas e pequenos negócios.
A Fábrica do Empreendedor pode ser contatada diretamente nas instalações do Centro
de Negócios, na Rua Anselmo de Andrade, n.º 33, ou através dos contatos:
249 769 608 | 962 654 498; e-mail: chamusca@fabricadoempreendor.pt
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