
 

 

Projeto nº: CENTRO – 04-3560-FSE-072504 

Designação do projeto: INOV@IERA - Inovação no apoio ao empreendedorismo na 
Região de Aveiro 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos: Programa Operacional Regional do 
Centro, apoiado pelo FSE - Aviso nº Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Promoção 
do Espírito Empresarial 

Objetivo principal: Incrementar os níveis de empreendedorismo e de inovação 
empresarial, através da criação de novas empresas, e da promoção do upgrading do 
tecido empresarial existente para novos desafios competitivos. 
 

Região de Intervenção: NUTS II Centro  

Entidade beneficiária: CIRA - Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, a 
AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro e a Universidade de 
Aveiro  

Data de aprovação:24-03-2022 

Data de início: 01-01-2022 

Data de conclusão: 30-06-2023 

Custo total elegível: 407.306,03€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE:346.210,12 € 

Custo total elegível para a AIDA CCI: 123.100,04€ 

Apoio financeiro da União Europeia para a AIDA CCI: FSE:104.635,03 € 

Apoio financeiro público nacional/regional: 0,00€ 

Síntese do projeto: O projeto INOV@IERA pretende reforçar o apoio prestado aos 
empreendedores da Região de Aveiro, apostando numa abordagem inovadora, não 
só ao nível da sensibilização e capacitação, mas também através da cooperação com 
empresas recém-criadas e já existentes, contribuindo para a sua adaptação à 
mudança. 
  



 
Objetivos:  

Com a implementação deste projeto, os parceiros pretendem inovar na abordagem e 
nas ferramentas a disponibilizar aos empreendedores, fomentando uma maior ligação 
entre as necessidades do tecido empresarial e o conhecimento gerado na academia, 
bem como entre os empreendedores e os empresários já estabelecidos no mercado. 
 
Prevê-se que com a concretização deste Programa serão alcançados os seguintes 
objetivos: 
- Internacionalização da economia regional; 
- Valorização do Ecossistema de Inovação Regional; 
- Valorização e adequação das qualificações profissionais, desenvolvendo 
competências e massa crítica; 
- Políticas públicas integradas e direcionadas para o emprego; 
- Desenvolvimento de capacidades tecnológicas chave visando a especialização 
territorial; 
- Apoio a atividades emergentes e aumento da capacidade de pesquisa e investigação 
aplicada, com projetos de I&D colaborativos; 
- Aumentar e facilitar projetos de valorização e transferência de tecnologia; 
- Atrair e mobilizar públicos, promovendo a convergência de gerações, interesses e 
vontades; 
- Promover a criação de novos produtos, serviços e negócios sociais; 
- Articulação entre agentes e mercados; 
- Incentivar a aprendizagem colaborativa, interdisciplinar e inclusiva; 
- Captar e reter talentos na Região; 
- Facilitar o acesso a canais de suporte financeiro para novos negócios e projetos; 
- Estabelecer parcerias estratégicas, regionais, nacionais e internacionais; 
- Contribuir para o Marketing Territorial da Região de Aveiro. 

 
Atividades: Para além dos objetivos estratégicos acima apresentados, foram ainda 
definidos objetivos operacionais, que se pretendem alcançar com a implementação das 
diferentes atividades a dinamizar no decorrer do projeto. A AIDA CCI, encontra-se 
responsável pela execução, das atividades do EIXO 2 – CONECTAR. 

EIXO 1 - EMPREENDER 
·- Sensibilizar os alunos da UA e a comunidade em geral para a importância do 
empreendedorismo; 
·- Dotar os empreendedores das ferramentas e conhecimentos necessários à validação, 
implementação e aceleração de novas ideias de negócio/startups; 
·- Fomentar o networking e a partilha de conhecimento e experiência entre 
empreendedores e entre estes e empresários/mentores da Região; 
·- Dotar os empresários de um conhecimento mais aprofundado sobre um conjunto de 
temáticas cruciais para o aumento da competitividade regional; 
·- Difundir, de forma alargada, a importância do empreendedorismo e da criação de 
novas empresas para o crescimento da economia; 
·- Disseminar o trabalho que se tem vindo a dinamizar em Aveiro, enquanto Região 
Empreendedora. 
 
EIXO 2 - CONECTAR 



·- Identificar os principais problemas/necessidades do tecido empresarial e encontrar 
soluções que lhes deem resposta, através do diálogo entre empresas e as entidades do 
ecossistema empreendedor da Região; 
·- Criar um portefólio digital de ideias de negócio para a Região; 
·-Identificar, de forma contínua, as necessidades e estabelecer parcerias entre 
empresas e empreendedores, permitindo aos últimos que desenvolvam os seus planos 
de negócio alinhados com essas mesmas necessidades; 
·- Promover interações entre empreendedores e empresas, com o objetivo de fomentar 
novas oportunidades de cooperação e internacionalização; 
·-Valorizar os projetos empreendedores que melhor respondam aos desafios 
identificados pelas empresas. 
 
EIXO 3 - INOVAR 
·- Validar indicadores, métricas e resultados das incubadoras, permitindo aos 
interlocutores técnicos dos diferentes Polos gerir o apoio prestado; 
·- Avaliar o desempenho dos Polos, valorizar os resultados alcançados e introduzir 
melhorias; 
·- Acrescentar valor ao serviço prestado pelos 12 Polos da rede IERA, através da 
digitalização do Programa de Incubação (Programa de Incubação Digital IERA); 
·- Capacitar os empreendedores e empresas com ferramentas práticas e efetivas que 
lhes permitam desenvolver o seu modelo de negócio e criar bases de suporte à 
tomada de decisão. 
 
EIXO 4 - COMUNICAR 
·- Reforçar a promoção da marca “Aveiro Região Empreendedora”; 
·- Garantir o reconhecimento da Região de Aveiro, a nível nacional, como um 
ecossistema empreendedor e impulsionador do estímulo empresarial e do 
desenvolvimento económico; 
·- Divulgar as atividades dinamizadas e os resultados alcançado no âmbito do projeto. 
 
EIXO 5 - GERIR 
·- Coordenar e gerir a execução das atividades do projeto; 
·- Monitorizar os indicadores e os resultados propostos em candidatura. 

 

Para mais informações poderão os interessados entrar em contacto com os serviços 
técnicos da AIDA CCI, através do telefone: 234 302 492 ou s.carvalho@aida.pt (Susana 
Carvalho). 

 

 


