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Começar o ano em beleza …
STUDIO ONE (Portimão) | FRENCH TOUCH (Olhão)
SANDRA CABELEIREIRO (Messines)
METAMORPHOSE (Lagos)
Quatro conceitos diferentes. Em comum: a determinação das promotoras.
O sucesso destes quatro espaços de cabeleireiro e estética, que contam
com o apoio do Microcrédito|ANDC, contrariam as expetativas dos mais
pessimistas (ou realistas) – que com razão constatam a existência de inúmeros cabeleireiros e esteticistas na região. A paixão, a determinação,
a ambição e o profissionalismo das promotoras faz-nos acreditar que não
estamos a apoiar “mais um cabeleireiro” ou “mais uma esteticista”. Pelo
contrário, são espaços completamente diferentes, com um posicionamento
distinto no mercado, políticas de preços distintas, mas todos eles adaptados ao mercado onde estão inseridos e aos clientes. E aqui está a chave
do sucesso. Cada uma ao seu estilo, marcam a diferença e seguramente
continuarão a ser um sucesso em 2014! Feliz Ano para todas e todos que
com determinação arriscam, acreditam e todos os dias fazem a diferença
nas nossas vidas.
Laura Soares (Técnica de Microcrédito)

Editorial

15 Anos de Microcrédito em Portugal
15 anos da ANDC
Este número é dedicado à celebração dos 15 anos da ANDC e do
microcrédito em Portugal. As duas datas confundem-se porque,
nesse ano distante de 1998, o microcrédito era um instrumento
desconhecido em Portugal.
De então para cá houve um longo caminho percorrido, durante o
qual apoiámos mais de 1700 pessoas a criar pequenos negócios.
No entanto, o microcrédito está muito longe do que poderia ser
no nosso país. Sabemos que não é uma solução para todos os
problemas nem que está ao alcance de todos.
Na ANDC sabemo-lo bem. São muitos os que nos procuram, e
mais ainda no corrente ano, mas poucos os que chegam ao fim
do processo, com o crédito aprovado e o seu negócio lançado – o
rácio entre o número de novos negócios criados e o de contactos
recebidos na ANDC foi de 1 para 15 em 2013.
O microcrédito não é para todos, tal como o empreendedorismo
não é para todos. O microcrédito é para os que mais precisam e

para os melhores. Para os que têm a coragem de dar a volta à sua
vida sem esperar que outros o façam por eles. Para os que sabem
que o empreendedorismo tem riscos e que, mesmo assim, estão
dispostos a corrê-los.
O nosso dever, a nossa razão de existir, é ajudar esses empreendedores a lançar o seu negócio, tornando-o rentável, sem os penalizar injustificadamente se o negócio não tiver sucesso. Porque não
há negócios com sucesso garantido.
Foi para que mais pessoas tenham acesso ao microcrédito e para
que os seus negócios tenham mais sucesso, que celebrámos esta
data com a organização de uma conferência sobre os 15 anos de
microcrédito em Portugal e demos início à primeira edição do Dia
Nacional do Microempresário.
A todos e a todas que têm trabalhado connosco nestes 15 anos
de existência, muito obrigado.
Luís Meneses (Presidente da direcção da ANDC)

Luís Meneses.

Faisel Rahman.

Pensar o impossível e propor soluções

novo tipo de cliente que está a surgir: pessoas que tinham trabalho e acesso ao crédito e que são agora excluídas por falta de
garantias reais. Rahman anunciou também o próximo encontro
da Rede Europeia de Microfinança, a ter lugar em Lisboa, em
junho de 2014, que poderá contribuir para uma maior divulgação
do microcrédito e da microfinança em Portugal.
Um momento da conferência que mereceu especial interesse
deu-se após o coffee break, com a mesa redonda “Perspetivas do microcrédito em Portugal”, moderada por António Perez
Metelo, com a participação de Alexandre Oliveira (IEFP), António
Curto (CASES), Luís Meneses (ANDC), João Fernandes (Programa +e+i), João Fezas Vital (Millenium BCP) e José Júlio Timóteo
(CGD). Foi aí discutido o empreendedorismo como solução ao
desemprego. O que faz com que alguém seja empreendedor?
Trata-se de mudar ou inovar? Como capacitar para o empreendedorismo? Durante a conversa foi discutido o acompanhamento
e a proximidade destas instituições a quem procura o microcrédito para criar o seu próprio negócio, os diferentes modelos
de financiamento e o alerta de que o empreendedorismo não é
para todos nem é uma solução imediata para a crise. Ficou ainda
o apelo a uma maior articulação entre as diferentes instituições
para responder mais eficazmente aos pedidos de microcrédito.
Foi também sobre empreendedorismo que a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Graça Fonseca, dirigiu a sua comu-

Conferência «15 anos do Microcrédito
em Portugal»
“Tudo parece ser impossível até que seja feito”. A citação de
Obama, aquando do funeral de Mandela, concluiu a apresentação de Jorge Wemans, um dos fundadores da ANDC e o
primeiro presidente da direcção da associação, na conferência
«15 anos de Microcrédito em Portugal». “À sua escala e dimensão a aventura da ANDC comporta também esta vontade de
superar a fronteira dos impossíveis para criar novos possíveis.”
No dia 13 de Dezembro, associados, instituições parceiras,
amigos e interessados no microcrédito juntaram-se no Auditório
Municipal Natália Correia, no Centro Cultural de Carnide, para
celebrar os 15 anos de microcrédito em Portugal, olhando para
o futuro e apresentando novas soluções de dinamização do microcrédito.
Felix Esménio, vice-presidente do IEFP (em representação do
Secretário de Estado do Emprego) apresentou-nos ideias práticas para o desenvolvimento de negócios por conta própria como
uma possibilidade de combater o desemprego. Faisel Rahman,
presidente da Rede Europeia de Microcrédito, falou-nos por sua
vez das transformações do microcrédito na Europa e de um
fotos: DMC-Câmara Municipal de Lisboa

continua

notícia

irs 2013
Sabia que pode destinar 0,5% do seu IRS à
Associação Nacional de Direito ao Crédito?
Trata-se do benefício fiscal da consignação
de quota do IRS, n.ºs 4 e 6 do artigo 32.º da
Lei n.º 16/2001 de 22 de Junho).
Não se esqueça de, na sua Declaração de
Rendimentos relativa a 2013 (quadro 9, Anexo H), consignar 0,5% do imposto à Associação Nacional de Direito ao Crédito,
contribuinte 504 496 140. Divulgue junto de
amigos e conhecidos.

14 de dezembro

continuação

nicação, desta vez focando-se na cidade de Lisboa e no projeto
Lisboa Empreende, do qual a ANDC é parceira e cujo objetivo é
ajudar pessoas que queiram iniciar um negócio.
Se há ações que passam do impossível ao possível, uma delas foi
anunciada por Ana Mendonça, da direção da ANDC: a primeira
edição do Dia Nacional do Microcrédito e do Microempresário.
Foram convidados a aderir à iniciativa os negócios apoiados pela
ANDC durante os seus 15 anos de existência. Em todo o país,
os microempresários celebraram o dia com promoções e ofertas. (ver as notícias das páginas 1 e 4)
A terminar a manhã foi apresentado o estudo “Microcrédito –
uma avaliação de casos em Portugal”, coordenado por João
Paes Braga, numa análise única que reflete o panorama atual
dos microempresários em Portugal e que traz novos dados
sobre os negócios apoiados pela ANDC e a sua contribuição
para a melhoria de vida dos microempresários. Os resultados
do estudo estão disponíveis no nosso site: www.microcredito.
com.pt.
Celebrar 15 anos de Microcrédito em Portugal é celebrar os 15
anos da ANDC, 15 anos de apoio a projetos de microempresários, 15 anos de associados que acreditam na sua missão e é
também celebrar o aparecimento de novas soluções ajustadas
a quem procura o microcrédito para transformar a sua condição
social e económica.

dia dos(s) microempresário(S)
e de comemorar aniversário(S)
Sábado, 14 de dezembro, vesti a camisola… Não uma camisola
qualquer, mas da coleção do «Espaço Moda», negócio da Rafaela Nascimento apoiado pela ANDC. Como era dia de festa,
decidi arranjar o cabelo. Não num cabeleireiro qualquer, mas
no Salão «Da Raiz às Pontas», já que não troco os serviços da
Fátima Sá por nenhum outro. Tive ainda tempo para comprar
uma prenda de Natal na «Resultados Geniais-obras, restauros e
decoração»; beber um retemperante café com as promotoras da
«FAL-formação, avaliação e liderança» e, pelo meio, ouvir alguns
outros empreendedores que quiseram juntar-se a este dia de
comemoração do Microcrédito como instrumento de mudança
das suas vidas e festejar os 15 anos da ANDC.
Sábado, 14 de dezembro, não celebrámos apenas os 15 anos
da ANDC e do Microcrédito. A data foi também comemorada no
«ArtWeb Café», negócio da microempresária Cármen Torres que
completou o 1º aniversário sob a sua gestão. Na comemoração,
com direito a lanche, marcaram presença a empreendedora Bebiana Dores que, em 2011, foi uma das vencedoras do prémio
ANDC/SOGRAPE, e a Técnica da Câmara Municipal da Trofa,
que tem acompanhado localmente vários projetos da ANDC e a
quem também cantámos os parabéns.
Obrigada à Maria José Afonso, da Associação «Sol do Ave», à
Joana Afonso e a todos aqueles e aquelas que se juntaram a nós
na celebração destes aniversários.
Marta Mucha (Técnica de Microcrédito)

Dia Nacional do Microempresário
em Trás –os – Montes e Alto Douro.
Em Trás-os-Montes e Alto Douro foram vários os microempresários
que aderiam ao dia do microempresário, desde empresas ligadas
à restauração, floristas, lojas de informática, sapatarias, papelarias,
empresas de animação turística, entre muitas outras.
Milene Mendes, empresária que possui uma loja de tatuagens em
Lamego, regozija-se de ter participado neste dia pois diz que foi
muito gratificante para si ter dado a conhecer o seu exemplo como
beneficiária do microcrédito. Esta microempresária, apoiada pela
ANDC em 2009 na criação de uma loja de tatuagens, viu no microcrédito uma oportunidade para criar o seu próprio negócio e
abandonar a situação de desemprego em que se encontrava. Já
tendo terminado de amortizar o empréstimo no final de 2011, o
seu negócio tem crescido ao longo dos anos e tem-lhe permitido
desfrutar de uma vida mais estável.
Este dia em Trás-os-Montes e Alto Douro foi uma experiência
simples mas muito bem-sucedida e gratificante para estes beneficiários do microcrédito que tiveram oportunidade de participar
no evento. Pedro Silva (Técnico de Microcrédito)

ORIGAMI COM AMOR
Mãos à Dobra – Origami Shop é o nome da loja da Fátima Garcia; fica
situada num bairro típico de Lisboa, em plena Mouraria, no Largo dos
Trigueiros. Desde muito cedo que a Fátima pratica a técnica do origami.
No início, apenas como um hobby, agora como principal actividade
profissional. No espaço-ateliê, onde são criadas as várias peças, realiza
também workshops para quem deseja aprender esta arte japonesa
milenar. A base é um papel único e especial devido aos padrões, às
dimensões, à sua textura e resistência, e é praticada através de dobras
no próprio papel. Daí o nome “Mãos à Dobra”. A Fátima é licenciada em
Sociologia, mas nunca conseguiu trabalhar na área da sua formação
académica. Em Outubro de 2011 encontrava-se desempregada e foi
então que decidiu criar o seu próprio negócio, com o apoio da ANDC.
Foi, por isso, com grande entusiasmo que a Fátima aceitou o convite
para participar no Dia Nacional do Microempresário, recebendo os seus
clientes com um rasgado sorriso. Como iniciativa para o dia, convidou
os visitantes a colocar as mãos “à dobra” e a criar a sua peça de origami. Não deixe de consultar o site e página de Facebook deste negócio:
www.maosaobra.com e www.facebook.com/maosaobra.
Vera T. Motta (Técnica de Microcrédito)

Quando os sonhos se tornam realidade
A Natália Ferreira é uma microempresária que obteve o apoio da
ANDC e o financiamento bancário pela altura do Natal de 2011. É
uma inspiração para futuros empreendedores, pois o sonho de se
tornar empresária ganhou forma quando teve conhecimento do
microcrédito|ANDC. Trabalhou durante vários anos no retalho e
idealizava um dia criar um negócio, com o qual se identificava; pretendia abrir uma loja de roupa interior que fosse ao encontro das
necessidades específicas dos clientes de Santa Maria da Feira,
especializada em soutiens para tamanhos grandes.

www.microcredito.com.pt
microcredito@microcredito.com.pt
www.facebook.com/microcredito ANDC

Projecto apoiado pelo IEFP-Instituto
do Emprego e Formação Pro ssinal

Quando a ANDC lhe propôs que aderisse à iniciativa do Dia Nacional
do Microempresário nem hesitou. Compreendeu que é necessário
mostrar a importância do microcrédito em Portugal e, ao mesmo
tempo, divulgar o trabalho da ANDC, possibilitando, desta forma,
transmitir essa informação a futuros empreendedores.
A Natália, tal como a ANDC, sabe que o sucesso é uma jornada
árdua mas muito compensatória. Este foi o primeiro ano que se
assinalou o Dia Nacional do Microempresário, outros de certeza se
seguirão. Edgar Oliveira (Técnico de Microcrédito)
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