
 

 

 

 

 

Designação do Projeto | REDE DE EMPREENDEDORISMO DAS BEIRAS E SERRA 

DA ESTRELA II 

Código do Projeto | AAC nº 03/CENTRO/2020 - Candidatura nº 072508 

Objetivo Principal | Dinamização de iniciativas de deteção, de estímulo e de 

apoio ao empreendedorismo 

Região de Intervenção | CENTRO – Região das Beiras e Serra da Estrela 

Entidade Promotora | Comunidade das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) 

 

Data da aprovação | 20-12-2021 

Data de Início | 01-01-2021 

Data de Conclusão | 30-06-2023 

Custo Total Elegível | 384.878,03€ 

Apoio Financeiro da União Europeia | 327.146,33€ 

Apoio financeiro público nacional/regional | 57.731,70€ 

 



Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 Objetivos:  

1. Testar a capacidade de resposta dos parceiros da Rede de apoio ao Empreendedorismo, identificando 

fragilidades, propondo ações de melhoria e reforçando a eficácia e a eficiência do funcionamento da 

Rede;  

2. Envolver mais entidades e estruturas no ecossistema de apoio ao empreendedorismo na região;  

3. Proporcionar experiências e competências, motivando os/as jovens/as e capacitando-os/as para a 

geração de ideias e conceitos de negócio com potencial de desenvolvimento e valorização da região;  

4. Valorizar e premiar o desenvolvimento e a constituição de novas empresas, alinhadas com a estratégia 

regional;  

5. Gerar, publicar e disseminar conteúdo relevante, criando ferramentas úteis e interação constante entre 

os parceiros, comunicação social, e comunidade em geral  

6. Sensibilizar, apoiar e capacitar o empreendedorismo jovem no território da CIM BSE, em particular junto 

de três públicos-alvo: estudantes do ensino secundário regular e profissional, estudantes do ensino 

superior, e jovens que abandonam os sistemas formais de ensino e formação;  

7. Promover a conceção de modelos de negócios alicerçados em fatores de inovação tecnológica (intensivos 

em conhecimento) e em atividades criativas (indústrias culturais e criativas) através do apoio 

especializado à aceleração de novos projetos empresariais;  

8. Apoiar jovens/empreendedores que pretendam criar o próprio emprego/empresa, bem como PME`s 

recém-criadas (startups) através da disponibilização aberta de informação útil, metodologias, 

ferramentas e outros instrumentos gerados no âmbito do projeto;  

9. Apoiar a geração de ideias inovadoras que conduzam à criação de novas empresas com elevado potencial 

competitivo e de internacionalização;  

10.  Reforçar a captação e procura de conhecimento, geração de emprego qualificado e capital humano e o 

estabelecimento de novas empresas empreendedoras, com alto valor acrescentado; 

 

 Atividades: 

1. Capacity Test & Stress Test - Rede Regional de Apoio ao Empreendedorismo 

2. Road Show de apresentação do projeto 

3. Parceria de incubação internacional 

4. Think tanks – Emprendedorismo 



5. Rede Contratos Locais de Desenvolvimento Social do Território BSE 

6. Bootcamp Criar+ 

7. Service - CRIAR+ 

8. Do - CRIAR+ 

9. Win - CRIAR+ 

10. Share - CRAIR+ 

11. Empresa Estagiária 

12. Gestão da Plataforma 

13. Conhecer a dinâmica emprego 

14. Conhecer a dinâmica empresas 

15. Elaboração e gestão de Plano de Comunicação e Marketing 

16. Campanhas Marketing direcionado 

17. Ativação de Marca 

18. Marketing online 

19. Marketing offline 

20. Seminário Final de Encerramento do Projeto e Disseminação de Produtos e Resultados 

21. Serviços especializados de implementação de sistema de gestão integrada do projeto 

 

 Indicadores: 

Número de empresas criadas até 6 meses após a conclusão da intervenção/projeto em atividades intensivas em 

conhecimento e/ou tecnologia, no âmbito dos desafios sociais e societais: 15 

 

Número de empresas criadas até 6 meses após a conclusão da intervenção/projeto em atividades das indústrias 

culturais ou criativas, no âmbito dos desafios sociais e societais: 15 

 

Site | https://www.cimbse.pt 

https://www.cimbse.pt/

