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FICHA DE PROJETO – Projetos aprovados 

 

 
 

Acrónimo: N.A. 

Designação do projeto (PT/EN):  LEZÍRIA STARTUP 

Código do projeto:  ALT20-01-0651-FEDER-000020 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e 
médias empresas 

Entidade financiadora/Programa de financiamento:  Alentejo 2020 

Região de intervenção: Nuts II - Alentejo 

Custo total elegível:  470 217,92€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 399 685,23€ 

Apoio financeiro público nacional/regional: 70 532,69€ 

Taxas de financiamento:   85,00% 

Entidade beneficiária:  Instituto Politécnico de Santarém - SC 

Investigador Responsável:  João Moutão 

Parceiros:  N.A. 

Equipa:  
Paulo Rosa 
Marta Graça 
Fabrícia Pereira 

Data da aprovação: 19-07-2019 

Data de início:  01-08-2019 

Data da conclusão: 31-07-2021 (Prorrogado até 30-06-2022) 

Domínio científico e subárea científica:  N.A. 

Resumo (objetivos, atividades e resultados 

esperados) - em PT e/ou EN:  

O projecto LEZIRIA STARTUP consiste num 
conjunto de actividades que visam reforçar o 
ecossistema empreendedor na Lezíria do Tejo, 
focando-se em especial no fomento da 
geração de ideias inovadoras e na capacitação 
dos projetos de forma a promover a criação de 
novas iniciativas empresariais sobretudo em 
setores tecnológicos e de uso de 
conhecimento. 
O Projeto Lezíria Startup visa reforçar a 
cooperação, as parcerias e as redes de apoio 
ao empreendedorismo qualificado e criativo já 
existentes na região da Lezíria do Tejo no 
sentido de, nesta mesma região, fomentar a 
geração de ideias inovadoras, capacitar os 
empreendedores e as iniciativas empresariais 
e promover a criação de novas empresas, 
sobretudo em setores com incorporação de 
tecnologia e conhecimento, incrementando o 
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seu número no total de nascimentos. Neste 
âmbito o projeto tem como objetivo fomentar a 
geração de um conjunto alargado de ideias 
inovadoras, capacitar um minimo de 50 
empreendedores e os seus projetos e 
impulsionar a criação de um mínimo de 16 
empresas, sendo pelo menos 37,5% destas 
em setores com incorporação de tecnologia e 
conhecimento. 

 
 
 
 
 
 


