
                                                 
 
 
 
 

FICHA DE PROJETO 
 

 

Designação do projeto:  

 

Código do projeto: CENTRO-04-3560-FSE-072502 

 

Objetivo Principal: Promover o empreendedorismo nas regiões da Beira Baixa e Beiras e Serra da 

Estrela, apoiando os novos empresários e empreendedores atuais e potenciais para 

uma melhor adaptação à mudança num contexto de incerteza, através do estímulo 

ao espírito empresarial e competitividade territorial na região, capacitando para a 

geração de ideias/produtos inovadores, para a concretização de novas iniciativas 

empresariais e criação de novas empresas, especialmente em empreendedorismo 

qualificado e criativo nas fileiras Agroalimentar, Tice, Automação, Robótica e 

Indústria Criativas fomentando, em simultâneo, a cooperação e inovação 

intersetorial. 

 

Região de intervenção: Centro 

 

Promotor Líder:  CATAA - Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar 
 

 

Copromotores:  
InovCluster – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro; 

IPCB - Instituto Politécnico de Castelo Branco 
 

Data de início: 01-01-2022 

Data de conclusão: 30-06-2023 

 

Investimento elegível global: 505.961,80 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE 430.067,53 EUR 

Financiamento público nacional: 75.894,27 EUR  

Investimento elegível IPCB: 136.322,18 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE 115.873,85 EUR 

 



                                                 
 
 
 
 

FICHA DE PROJETO 
 

Objetivos: Fomentar o incremento do empreendedorismo dentro das empresas existentes, por via da 

capacitação das empresas, dos empresários e dirigentes e dos trabalhadores para o empreendedorismo 

e para a inovação, traduzido no aparecimento de novas iniciativas empresariais e de novas empresas 

criadas a partir das estruturas existentes, especialmente em indústrias dos setores da indústria 

alimentar e das TICE e em atividades das indústrias culturais e criativas e da robótica e automação, que 

deem respostas inovadoras aos desafios sociais e societais. 

 

Atividades: 

A metodologia de trabalho em cocriação nas atividades de estímulo à ideação, a realizar com a 

presença de empresários e dirigentes, estudantes do ensino superior e técnicos altamente 

qualificados, vai capacitar as empresas para a mudança e para a inovação assente em I&D 

existente nos copromotores e, deste match entre a experiência e know-how das empresas e o 

conhecimento científico e tecnológico das entidades de I&I, espera-se que resultem novas 

iniciativas empresariais e novas empresas, especialmente em setores intensivos em tecnologia 

e conhecimento e/ou das indústrias culturais e criativas. 

É igualmente expectável o aumento da presença de jovens qualificados na indústria destas 

regiões NUTIII, a curto e médio prazo, potenciando a modernização do setor empresarial pelo 

aparecimento de novas empresas lideradas por jovens altamente qualificados e estimulando a 

aceleração dos processos de inovação tecnológica alinhados com as prioridades das políticas 

setoriais e capazes de responder, de forma competitiva e sustentável, aos desafios sociais e 

societais que são uma preocupação já assumida pela faixa mais jovem da sociedade. 

 

Destinatários: Empresas, empresários e empreendedores atuais e potenciais das fileiras Agroalimentar, 

TICE e atividades das Indústrias Culturais e Criativas e da Automação e Robótica. 

 


