FICHA DE PROJETO
Designação do Projeto: Incubadora do Centro de Desenvolvimento e Inovação Empresarial
Código do Projeto: ACORES-03-0651-FEDER-000018
Entidade Beneficiária:

Custo Total Elegível: 1.812.539,65€
Apoio Financeiro da União Europeia: 1.528.180,69€
Objetivo Principal:
Promover o empreendedorismo qualificado e criativo, enquanto potencial de inovação e regeneração dos tecidos
económicos setoriais e regionais.

Descrição:
A Incubadora é um local especialmente criado para abrigar empresas, oferecendo uma estrutura configurada para
estimular, agilizar e favorecer a transferência de resultados de pesquisa para atividades produtivas. Para isso a
Incubadora oferecerá apoio logístico e técnico, para que os investidores possam desenvolver a sua empresa. Pretendese assim, dar apoio aos empreendedores para que estes reúnam todas as condições necessárias para a formação e
desenvolvimento de negócios baseados nos seus projetos com a criação ou o desenvolvimento de pequenas empresas
ou microempresas, apoiando-as nas primeiras etapas e visando ainda dinamizar eventos de promoção, como feiras e
exposições, bem como partilha de conhecimento e experiências.
A incubação de empresas é um papel importante no ecossistema socioeconómico local e regional, traduzindo-se em
benefícios que podem incluir: criação de empregos e riqueza; fomento à comunidade empreendedora;
comercialização de tecnologia; diversificação da economia; construção ou aceleração do crescimento de indústrias;
criação e retenção de negócios; revitalização da comunidade, entre outros.
As áreas de atividade da Incubadora, consistem na criação de um conjunto de funcionalidades com o intuito de
fomento do empreendedorismo e dinâmica empresarial, apoiando com espaços e recursos a empresas, na qual está
incluído dois Centros de Incubação. Um Centro de Incubação dirigido a escritórios e a serviços com 10 espaços para o
efeito e salas de formação.
O segundo Centro de Incubação consiste num Laboratório de Recursos Endógenos, também com 10 espaços,
composto por um FabLab, sendo um laboratório de fabricação digital, que pretende facilitar o acesso a invenções
pessoais e colaborativas através de tecnologias, nomeadamente as digitais, entre outras, para criar “quase tudo”,
como ainda nas áreas espacial e aeronáutica ou de apoio e complementares ao desenvolvimento e funcionamento
das mesmas. Este Centro de Incubação também albergará espaços para indústrias criativas incluindo o artesanato, a
agroalimentar, entre outras.
A Incubadora tem como missão: identificar, incubar, acelerar e fazer crescer ideias criativas transformando-as em
projetos inovadores e estruturados para entrar no mercado de indústrias criativas e tecnológicas.

Resultados:
Investimento Aprovado

Despesa Executada

Invest. Elegível

Compart. FEDER

Despesa Elegível

Compart. FEDER

Taxa Execução

1.812.539,65€

1.540.658,70€

1.769.609,02€

1.504.167,67€

98,00%
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