






























ANEXO 1

Nº Designação

1 Aumentar o nº de novos microcréditos Nº de créditos para novos negócios 170 200 115

Nº de projetos aprovados nas Comissões de Crédito: 229 

Os resultados ficaram abaixo da meta mas representam um aumento de 47,8% face ao 

ano anterior.   

1.1
Aumentar o nº de contactos de 

potenciais microempresários

Nº contactos recebidos de 

potenciais microempresarios
2118 1815 1685

A meta para 2014 representava um aumento de 10 % em relação ao ano anterior. Face ao 

realizado o aumento foi de 25%. 

1.1.1 Dinamizar a comunicação institucional Nº de canais de comunicação 5 4 3
Acrescentado um canal radiofónico (Rádio Seixal) e um canal video (Vimeo) aos 3 

existentes (Boletim ANDC, Site e Facebook). Sem contar com o Flash. 

1.1.1.

1

Conseguir presença em programas de TV 

de grande audiência

Nº de presenças em programas de 

TV de grande audiência
2 2

Todos os 

grandes 

canais nos 

15 anos da 

ANDC

A ANDC esteve presente em dois canais de pequena audiência (Sociedade Civil/RTP 2  e 

Exame Informática / Sic Noticias). Iniciaram-se contactos com a RTP1, no âmbito do plano 

de comunicação preparado pela Born. No dia do Microempresário, a ANDC esteve 

presente no Telejornal e Jornal da Tarde da RTP e no jornal do meio-dia da SIC Notícias.

1.1.1.

2
Aumentar comunicação no Facebook Nº de likes na página da ANDC 2012 2000 1581

O objetivo foi superado no final do ano e, em parte, devido à divulgação do Dia do 

Microempresário.

1.1.1.

3
Comemorar e divulgar 15 anos da ANDC

Carimbo alusivo aos 15 anos na 

comunicação da ANDC
Efetuado NA NA

Os 15 anos da ANDC foram comemorados nos dias 13 e 14 de dezembro de 2013 com um 

encontro nacional em lisboa e o dia nacional do microempresário. Foi criado um carimbo 

alusivo aos 15 anos.

1.1.1.4
Divulgar ANDC em órgãos de 

comunicação regional

Nº de artigos publicados na 

imprensa regional e entrevistas em 

radios locais

120 90 60

2 séries de programas semanais transmitidos na  radio Seixal. Entrevistas dadas por Edgar 

Oliveira, Marta Mucha e Laura Soares em jornais e rádios. Artigos em jornais e canais de 

comunicação municipais  dos quais se destaca Aveiro, Albufeira, Arganil, Penedono, 

Coimbra e Viana do Castelo. Jornais online e breves notícias no Facebook de canais de 

comunicação, principalmente da região do Algarve. O número indicado é apenas uma 

estimativa uma vez que a ANDC não tem serviço de Clipping.  No entanto baseia-se em 

indicações que nos foram enviadas como experimentação do serviço da CISION em 

Outubro de 2014.

1.1.1.

5

Publicar 4 números do "Notícias do 

Microcrédito"
Número de boletins publicados 4 4 4 Publicados do nº 55 a 58, embora o último número tenha sido publicado em Janeiro

1.1.2
Dinamizar parcerias já existentes para 

divulgação microcrédito

Nº de candidaturas enviadas por 

parceiros
288 NA NA

1.1.3 Estabelecer novas parcerias
Nº de protocolos assinados para 

novas parcerias
5 4 14

Assinada parceria com C M Arganil, C M Penedono, C M Coimbra e SEA (Social 

Entrepreneurship Agency). Efetuada sessão de divulgação em parceria com C M Condeixa. 

A ANDC foi parceira do 4º Seminário: O Empreendedorismo Social Alto Minho 2020"

1.1.4
Incentivar microempresários a 

identificarem novos candidatos
Nº de candidaturas recebidas  Em curso NA NA

Criado incentivo para este efeito. Nº de contactos com esta origem: 2% no 1º semestre, 

cerca de 23.

1.1.4.

1

Manter comunicação regular com 

microempresários com contratos 

terminados

% de microempresários com 

contratos terminados contactados 

pela ANDC durante o ano

55% 50% 35%

Dos 1092 microempresários com contrato terminado até final de 2013 o projeto "Avaliar, 

Divulgar, Partilhar", apoiado pelo POAT/FSE, com entrevistas presenciais, permitiu 

contactar ou localizar cerca de 680 (62,3%) e obter respostas de 595 (54,5 %).

1.1.5
Aumentar a visibilidade da ANDC nos 

centros de emprego

Nº de serviços de emprego com 

folheto institucional da ANDC na 

sala de espera

ND 40 ND Existem cerca de 150 centros de emprego no país. 

1.2
Aumentar a taxa de conversão de 

contactos em novos microcréditos

Nº de novos microcréditos / Nº de 

contactos
8,0% 12,1% 7,3% Aplicam-se os mesmos comentários acima referidos para o objetivo 1.

1.2.1
Reforçar a equipa de Tecnicos de 

Microcredito
Nº de Tecnicos de Microcredito 7 8 7,6

O recrutamento de um TM foi adiado até se confirmar a estabilidade da retoma do ritmo 

de atividade da ANDC.

2
Aumentar o apoio aos 

microempresários atuais

PAR 90 - Portofolio Analysis Risk a 

90 dias
13,7% 14,3% 14,3% Verificou-se uma pequena melhoria (0,6%) neste indicador, face ao ano anterior.

2.1 Reforçar o acompanhamento pelos TM
Nº de acompanhamentos 

registados
511 2300 ND

 A Meta para 2014 pressupunha a afetação de 2 dias por semana a acompanhamentos 

que se veio a revelar impraticável face ao elevado número de novas candidaturas . A 

quantidade de referência transmitida aos técnicos em Julho de 2013 foi de um mínimo de 

16 acompanhamentos por mês. Verificaram-se problemas no registo de 

acompanhamentos em 2014 que em 2015 já se encontram ultrapassados.

2.2
Testar o "apadrinhamento" de 

microempresas por associados ANDC
Nº de empresas "apadrinhadas" 6 10 0

3 Reforçar a sustentabilidade da ANDC

3.1 Aumentar e diversificar as receitas
% de receitas que não provêem do 

IEFP
13,8% 6,3% 14,5%

A melhoria deste indicador face à meta deve-se ao financiamento pelo POAT do projeto 

"Avaliar, Divulgar, Partilhar"

3.1.1 Aumentar o nº de associados
Aumento líquido do nº de 

associados
0 10 5

3.1.2
Obter receitas da consignação de 0,5% 

do IRS

Divulgação de apelo em todos os 

meios de comunicação da ANDC
Divulgado NA NA

Divulgado no Boletim da ANDC, Flash, site e emails. Segundo informação da Autoridade 

Tributária só em Março se saberá o resultado.

3.1.2.

1

Divulgar resultados do inquérito aos 

microempresários
Resultados do inquérito divulgados Divulgado NA NA Sessão pública de apresentação dos resultados e divulgação através dos diferentes canais.

3.2 Reduzir os custos / microcrédito Custo total médio / empréstimo   €  7 €  7  € Inclui a totalidade dos custos

3.2.1 Aumentar a produtividade dos TM Novos créditos concedidos / TM 24,3 27,5 15,8  Aplicam-se os mesmos  comentários acima referidos para o objetivo 1.
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3.2.2
Otimizar processos com novo Sistema de 

Informação

Novo sistema de informação ANDC 

operacional e estabilizado
dez/13 jan/14 NA

 O novo sistema de informação, designado por SIMA, entrou em produção em 2.dez.2013. 

Está em pleno funcionamento, tendo sido introduzidos várias correções e melhoramentos 

durante o 1º semestre.

3.2.3
Aumentar trabalho realizado por 

voluntários

Nº de voluntários que colaboram 

com a ANDC
50 55 52

3.3

Analisar estratégias de sustentabilidade 

de outras instituições europeias de 

microcrédito

Relatório de análise concluído Iniciado NA NA Trabalho apoiado pela Everis. Produzido relatório de Benchmarking












































