Resumo do projeto
EMPREAMAR – aconselhamento e acompanhamento
para empresas
FLAG de Finisterra – Ria de Muros – Noia
Galiza, Espanha

Apresentação do projeto
O projeto EMPREAMAR destina-se à população
local, em particular aos desempregados do setor
das pescas, e disponibiliza serviços de aconselhamento, acompanhamento e apoio financeiro às
empresas, no sentido de encorajar a criação de
novas empresas sustentáveis no setor das pescas. O projeto resultou na criação de oito novas
iniciativas empresariais na área deste FLAG.
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A ausência de competências empresariais adequadas e a
insuficiência de recursos económicos são dois dos cenários
com que os empresários se deparam mais frequentemente,
aquando do desenvolvimento de novas iniciativas empresariais no setor das pescas por toda a Europa. Na Galiza, o FLAG
de Fisterra lançou um programa de apoio, o EMPREAMAR,
que visa a capacitação e o apoio da população desempregada local, no sentido de desenvolver e implementar novas
iniciativas empresariais no setor das pescas. O projeto envolveu a contratação de especialistas da indústria pesqueira
associados às universidades da região, para dar formação sobre temas fulcrais, tais como o desenvolvimento de projetos, a
avaliação de viabilidade, as estratégias para os meios de comunicação social, a comercialização, o marketing e os procedimentos de candidatura. Os participantes tiverem ainda a oportunidade de contactar de perto com empresários de sucesso
desta indústria, que também já beneficiaram do apoio do FEP para adquirir experiência prática e sugestões para o sucesso.
No final da formação, e acompanhados pelos mesmos especialistas, os participantes aplicaram os conhecimentos adquiridos no sentido de desenvolver uma proposta empresarial. De entre as propostas apresentadas, o comité de seleção
escolheu as seis ideias com mais potencial e que melhor se enquadravam na estratégia de desenvolvimento local do
FLAG. As seis propostas incluíam: um projeto para a produção e comercialização de camarão; a produção de sardinhas
fumadas; a criação de novas linhas de produção numa empresa de conservas de peixe artesanal; uma iniciativa de consciencialização ambiental; o desenvolvimento de um novo sistema para a produção e extração de bivalves; e a introdução
de novas formas de produzir algas marinhas. As iniciativas empresariais selecionadas receberam, posteriormente, aconselhamento e acompanhamento personalizado e, em alguns casos, foram disponibilizados espaços para que pudesse
iniciar as respetivas atividades. Além disso, essas iniciativas com necessidade de apoio financeiro podem candidatar-se
a uma bolsa FLAG no próximo convite à apresentação de projetos.
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Principais lições
>> Pertinência relativamente aos temas FARNET: Capacitação, adição de valor aos produtos de pesca e recursos
marítimos locais, marketing alternativo, criação de emprego, diversificação do setor das pescas.
>> Resultados: Desde o início da EMPREAMAR, 30 desempregados desta área têm recebido formação e aconselhamento para por em prática as suas próprias empresas no setor das pescas. Oito iniciativas empresariais foram já
implementadas, o que poderá representar a criação de, pelo menos, dez novos postos de trabalho.
>> Transferibilidade: A capacitação e o empreendedorismo são prioridades para muitos FLAG em toda a Europa. Os
projetos que fomentem as competências empresariais e apoiem o desenvolvimento e a implementação de iniciativas empresariais podem ajudar a ultrapassar os desafios enfrentados por muitas zonas pesqueiras. Além disso,
este projeto demonstra de que forma podem as FLAG ter um papel preponderante na mobilização dos atuais
beneficiários, e respetiva experiência, em benefício de empresários futuros.
>> Comentário final: O apoio ao empreendedorismo está, muitas vezes, relacionado com apenas um tipo de atividade, por exemplo, a capacitação ou o apoio direto aos beneficiários. A EMPREAMAR demonstra de que forma
podem os FLAG alargar esta abordagem estratégica para o empreendedorismo e usufruir das sinergias que existem entre as diferentes atividades, tais como a formação, o aconselhamento e o acompanhamento, bem como as
bolsas e os serviços das incubadoras de empresas.

Custo total e contribuição do FEP
Custo total do projeto: 51 800 €
>> Eixo 4 do FEP: 38 850 €
>> Cofinanciamento regional: 12 950 €

Informações sobre o projeto
Título: EMPREAMAR – aconselhamento e acompanhamento para empresas
Duração: 16 meses (fevereiro de 2014 – junho de 2015)
Formação: 4 meses; aconselhamento e acompanhamento: 12 meses
Data do estudo de caso: Agosto de 2014
Promotor do projeto
FLAG de Finisterra – Ria de Muros – Noia			
Manuela Oviedo 		
gac4@accioncosteira.es
+34 638 033 467
Factsheet do FLAG de Finisterra – Ria de Muros – Noia
Site Web do projeto

Editor: Comissão Europeia, Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e da Pesca, o Director-Geral.
Cláusula de exclusão de responsabilidade: A Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas é responsável pela elaboração deste documento mas não se
responsabiliza pelo seu conteúdo nem garante a exactidão dos dados.
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