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Designação do projeto
CEG BUSINESS STARTUP
Código do projeto
CENTRO-02-0651-FEDER-000023
Prioridade de investimento| Promoção do espírito empresarial, nomeadamente facilitando o apoio à
exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de
viveiros de empresas
Região de intervenção
REGIÃO CENTRO
Entidade beneficiária
ACG – Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda
Data de aprovação
9-05-2016
Data de início
01-03-2016
Data de conclusão
28-02-2018
Investimento elegível
299.576,96 €
Apoio financeiro da União Europeia
FEDER 254.640,42 €
Apoio financeiro público nacional/regional
0,00 €
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Objetivos
__ Identificar, sistematizar e divulgar oportunidades de negócio existentes na região;
__ Conceber ferramentas de apoio ao empreendedorismo, à inovação e à captação de investimento;
__ Promover a criação de novas empresas especialmente em setores de alta e média-alta tecnologia e/ou
intensivos em conhecimento;
__ Implementar modelos instrumentais que estimulem a capacidade empreendedora na região, não só ao
nível da criação de novas empresas, mas também ao nível da inovação em negócios já existentes, em
áreas estruturantes para o desenvolvimento da região;
__ Disseminar ferramentas, metodologias e práticas de empreendedorismo;
__ Divulgar amplamente os resultados e impactos obtidos com este projeto.

Atividades
1. Ideas Business Pool
Identificação, caracterização e divulgação de oportunidades de negócio em áreas estratégicas, de origem
territorial, com elevado potencial de desenvolvimento, capazes de estimular a criação de novas empresas e
a inovação em negócios relevantes já existentes em setores de alta e média-alta tecnologia e em serviços
intensivos de conhecimento.

2. Programa de capacitação “CEG Business Startup”
Conjunto de iniciativas de capacitação para o empreendedorismo, estimulando o espírito empresarial
e a mudança de atitudes perante a oferta de oportunidades de negócio previamente identificadas e
trabalhadas, a fim de sensibilizar e informar o público-alvo para as especificidades do trajeto associado à
criação de novas empresas.

3. Programa de empreendedorismo
Programa completo de suporte ao lançamento e ao crescimento dos empreendedores e dos seus negócios,
visando o aproveitamento de oportunidades de alto valor acrescentado e de revitalização de negócios
já existentes na região, aumentando a taxa de criação e de sobrevivência das empresas. Contempla a
realização de um concurso de empreendedorismo e a disponibilização aos empreendedores de ações de
mentoring e aconselhamento empresarial.
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4. Ferramentas de apoio, divulgação e disseminação
Iniciativas de divulgação e disseminação dos resultados do projeto e dos seus outputs, de modo a
garantir uma elevada adesão a este projeto pelos diversos agentes económicos e sociais da região
(empreendedores, empresários, financiadores, mentores, sistema de ensino, e outros intervenientes de
diferentes quadrantes da sociedade) e assegurar a apropriação generalizada dos resultados obtidos por
parte dos destinatários - quer promovendo o espírito empresarial; quer sensibilizando a comunidade local
para o empreendedorismo; quer ainda, potenciando a geração de externalidades positivas e indutoras de
uma maior dinâmica empresarial na região.

Resultados Esperados
__ Nº de pessoas sensibilizadas para o empreendedorismo (indicador de realização): 100
__ Nº de empresas criadas até 6 meses após a conclusão da intervenção/ projeto em atividades intensivas
em conhecimento e/ou tecnologia (indicador de resultados): 12
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