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FICHA DE PROJETO – Projetos aprovados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acrónimo: INCUBAR + LEZÍRIA 

Designação do projeto (PT/EN):  
INCUBAR + LEZÍRIA - Promoção do Espirito 
Empresarial na Lezíria 
do Tejo 

Código do projeto:  ALT20-01-0651-FEDER-000002 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e 
médias empresas 

Entidade financiadora/Programa de financiamento:  Alentejo2020 

Região de intervenção: Alentejo 

Custo total elegível:  501.195,88 € 

Apoio financeiro da União Europeia: 426.016,50 € 

Apoio financeiro público nacional/regional: 75.179,38 € 

Taxas de financiamento:   85,00% 

Entidade beneficiária:  Coordenador: NERSANT 
Parceiro: Instituto Politécnico de Santarém 

Investigador Responsável:  Mª Fernanda Pires 

Parceiros:  

• NERSANT - Associação Empresarial da 
Região de Santarém 

• ANIMAFÓRUM 

• INSTITUTO POLITÉCNICO DE 
SANTARÉM 

• DESMOR, EM 

Equipa:  - 

Data da aprovação: 06-11-2015 

Data de início:  01-09-2015 

Data da conclusão: 31-08-2017 

Domínio científico e subárea científica:  - 

Resumo (objetivos, atividades e resultados 

esperados) - em PT e/ou EN:  

Para a definição dos objectivos deste 
projecto foi primeiramente realizado um 
diagnóstico. 
Através deste diagnóstico concluímos que a 
região apresenta um conjunto de lacunas 
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mas também de pontos fortes e 
oportunidades. 
Concluímos assim que uma atuação ao nível 
das lacunas identificadas e ao 
aproveitamento das potencialidades 
existentes pode contribuir para uma melhoria 
de um conjunto de indicadores 
com a TEA, a taxa de intenção de 
empreender, o perfil do empreendedor e, 
desta forma, para o nascimento de mais e 
melhores empresas com propostas de valor 
mais consistentes e modelos de 
negócio criadores de mais-valias, que por 
sua vez melhorem indicadores como a taxa 
de nascimento de empresas sobretudo em 
sectores de alta e média-alta tecnologia e a 
taxa de sobrevivência 
das mesmas. 
Com base neste diagnóstico foram então 
definidos os objectivos perfeitamente 
enquadrados no presente AAC: 
- Reforçar a cooperação, as parcerias e as 
redes de apoio ao empreendedorismo 
qualificado e criativo na região da Lezíria do 
Tejo; 
- Fomentar o Empreendedorismo qualificado 
e criativo nesta região; 
- Apoiar a geração de ideias inovadoras 
incidindo especialmente nas prioridades 
definidas na RIS3 para a região; 
- Estimular a criação de novas iniciativas 
empresariais sobretudo em setores de alta e 
média-alta tecnologia e em serviços 
intensivos em conhecimento, incrementando 
o seu número no total de nascimentos; 
- Potenciar as novas empresas. 

 
 
 
 
 


