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FICHA DE PROJETO 
Projeto:  

Designação do Projeto: APE – Aveiro PME Empreende 

Apoio no âmbito do Sistema de 
Incentivos: 

Programa Operacional Regional 
do Centro CENTRO. 
“Empreendedorismo Qualificado 
e Criativo” SIAC 51- 2015 - 01 

Objetivo principal: Criação de um ecossistema 
empreendedor e inovador na 
Região de Aveiro; 

Estimular o empreendedorismo 
de base empresarial; 

Região de intervenção: NUTS II, Centro e Norte 

Entidade beneficiária: AIDA CCI 

Custo Total Elegível: 247.514,75€ 

Apoio financeiro da União 
Europeia:  

FEDER de 210.387,38€ 
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SÍNTESE DO PROJECTO 

 

A AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro, dinamizou até 

março de 2018 o projeto APE – Aveiro PME Empreende, apresentado 
no âmbito do Programa Operacional do Centro, na tipologia de 
intervenção “Empreendedorismo Qualificado e Criativo” e nos termos 
do Aviso de Abertura de Candidatura no CENTRO 51- 2015 - 01, 
referente ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas apoiada pelo FEDER, 

e que visa os seguintes objetivos: 

• Criação de um ecossistema empreendedor e inovador na 
Região de Aveiro; 

• Estimular o empreendedorismo de base empresarial; 
• Assegurar o necessário apoio/capacitação não só a empresas a 

constituir, mas também a empresas pré-existentes. 

 

OBJECTIVOS 

O APE – Aveiro PME Empreende, apresenta como objetivo estratégico 
incrementar os níveis de empreendedorismo e de inovação nas 
empresas, não só através da criação de novas empresas, mas 

também através da promoção de novas unidades estratégicas de 
negócio, no tecido empresarial existente, que venham a colmatar as 
necessidades reais da região e se traduzam em criação líquida de 
novos postos de trabalho. 

 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

A participação neste projeto possibilitará às empresas e 
empreendedores beneficiar de consultoria especializada, para 
desenvolver ideias e oportunidades de negócio que possam ser melhor 
estruturadas, quer ao nível das possibilidades de criação de negócios 

novos quer aproveitando para alterar e ajustar ideias de negócio já 
existentes, ou viabilizando oportunidades de inovação surgidas em 
empresas já a operar no mercado. 
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Principais actividades a promover: 

• Cultura empreendedora; 

• Balcão de Atendimento ao Empreendedor; 

• Metodologia LEAN STARTUP; 

• Bolsa de Mentores Empresariais e Especialistas Técnicos; 

• Concurso de Ideias; 

• Clubes de Empreendedorismo; 

• Atelier de Inovação. 

  

  

RESULTADOS 

• Enews 1 APE 
• Enews 2 APE 
• Guia de Capacitação do Empreendedor 
• Guia de Metodologias de Lean Startup 
• Guia_INTRAEMPREENDEDORISMO 

  

LINK App Store  

https://itunes.apple.com/us/app/aida-ape/id1315981504?ls=1&mt=8  

LINK Play Store 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.multitema.google.
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http://aida.pt/cms/media/pdf/publicacoes/HTML/news_2/newsletter_02.html
http://aida.pt/cms/media/pdf/APE_Guia%20de%20Capacita%C3%A7%C3%A3o%20do%20Empreendedor.pdf
http://aida.pt/cms/media/pdf/Guia%20de%20Metodologias%20de%20Lean%20Startup.pdf
http://aida.pt/cms/media/pdf/GUIA_INTRAEMPREENDEDORISMO.pdf
https://itunes.apple.com/us/app/aida-ape/id1315981504?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.multitema.google.aida
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.multitema.google.aida
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FINANCIAMENTO 

Apoiado pelo Programa Operacional Regional do Centro, no Eixo 
Prioritário - Competitividade e internacionalização da economia 
regional (COMPETIR) e com o Objetivo Temático “Reforçar a 
competitividade das pequenas e médias empresas”, tem um 

investimento elegível aprovado de 247.514,75€ com uma 
comparticipação do FEDER de 210.387,38€. 

Considerando as mais-valias do “APE” para o tecido empresarial, a 
AIDA convida todos os interessados a obter mais informação sobre o 
mesmo, devendo para o efeito contactar o Departamento de Apoio 

Técnico da AIDA, através de Susana Carvalho (s.carvalho@aida.pt ) ou 
pelo telefone 234 302 492. 
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