ANGARIAÇÃO DE DONATIVOS
acreditamos em pessoas, apoiamos micronegócios
Se considera a ação da ANDC merecedora do seu apoio, faça um donativo contribuindo para
reforçar a sua ação em prol do empreendedorismo inclusivo e oferecer às pessoas em situação de
vulnerabilidade uma alternativa à dependência dos apoios sociais.
SE FOR EMPRESA, solicita-se o envio do logotipo da empresa para o mail Secretario-Geral@microcredito.com.pt , tendo em vista:
Procedermos mensalmente à sua divulgação junto dos empresários que tiveram apoio da ANDC
Incluirmos os respetivos logos em separador de doadores no site da Associação
Divulgarmos os logos das empresas doadoras nos eventos públicos a realizar pela ANDC nos anos de 2018 e 2019.
O donativo deve ser feito para a conta da ANDC na CGD (IBAN PT50 0035 0278 00021339930 46), solicitando o envio para o
email indicado da informação necessária para emissão de recibo de donativo de acordo com a legislação do mecenato para o
mail referido.
SE FOR PESSOA INDIVIDUAL, solicita-se o envio para o mail Secretario-Geral@microcredito.com.pt , da informação necessária para a
emissão de recibo de donativo, o qual poderá ser deduzido em sede de IRS.
O donativo deve ser feito para a conta da ANDC na CGD (IBAN PT50 0035 0278 00021339930 46).

Criada em 1998 e reconhecida de Utilidade Pública em 2005, a ANDC tem como missão promover o empreendedorismo
inclusivo, visando a criação de emprego e o exercício generalizado da cidadania económica.
SEGUINTE
www.microcredito.com.pt

Desde 1998
ao serviço do microempreendedorismo inclusivo
Dirige-se
a pessoas
concretas

Entende
as
pessoas
como
cidadãos

Visa a
Criação
de valor

Valoriza as
suas
capacidades

Que assumem
responsabilidade
e geram valor
para a sociedade

Possibilidade de
as pessoas se
tornarem
criadores de
emprego

+ 2 200
micronegócios
criados

+ 15
milhões
de crédito
concedido

“A Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC) tem por objeto a promoção e o desenvolvimento económico e social daqueles que se
encontrem em situação de pobreza ou exclusão social, nomeadamente através de iniciativas que assegurem o acesso e a obtenção de
crédito por parte dessas pessoas, permitindo-lhes o desenvolvimento de projetos de natureza económica geradores de autoemprego ou de
microempresas” (Artigo 2º dos Estatutos da ANDC)
SEGUINTE
www.microcredito.com.pt

Apoie a ANDC e dê uma oportunidade aos que pretendem mudar o
rumo da sua vida.

Estudo “ANDC – 18 Anos ao Serviço da Inclusão Económica e Social em Portugal” (Março
2018)

SEGUINTE
www.microcredito.com.pt

O Que Fazemos
Avaliamos a viabilidade da ideia de negócio;
Trabalhamos a ideia com o promotor
Elaboramos com o próprio o Plano de Negócios
Preparamos o dossiê para financiamento
Credibilizamos e Avalizamos o dossiê junto da Instituição Financeira
Apoiamos a implementação do negócio
Acompanhamos o negócio
www.microcredito.com.pt
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