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DATA DE CONCLUSÃO: 31-12-2017

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:

COFINANCIADO POR:

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: "Médio Tejo - Vive o Empreendedorismo"

CÓDIGO DO PROJETO:  CENTRO-02-0651-FEDER-000042

OBJETIVO PRINCIPAL: 

OBJETIVOS:

CUSTO  TOTAL ELEGÍVEL: 466.920,93 EUR

REGIÃO DE 

INTREVENÇÃO:
Médio Tejo

DATA DE APROVAÇÃO:

DATA DE INÍCIO:

ENTIDADES 

BENEFICIÁRIAS:

PRINCIPAIS 

ATIVIDADES:

vi.Visita de estudo a 2 regiões europeias e realização de Guia de Boas Práticas

vii. Mapa Interativo Regional de promoção do empreendedorismo

viii. Ações de Divulgação do Projeto

iv. Empreendedorismo na Escola

v. Realização de Workshops e Encontros Temáticos de Empreendedorismo

O projeto “Médio Tejo – Vive o Empreendedorismo” de dinamização do 

ecossistema regional baseia-se na confluência de esforços através de iniciativas 

que têm como objetivo comum a promoção do empreendedorismo ao longo de todo 

o ciclo de vida das pessoas, das empresas e de outras entidades de âmbito social 

e cultural.

Desta forma, pretende-se estimular o ecossistema empreendedor regional do 

Médio Tejo, reforçando e articulando os atores na promoção de um 

empreendedorismo qualificado e criativo, focando particularmente em intervenções 

de natureza coletiva, disseminando uma cultura empreendedora que potencie a 

criação de condições para atrair potenciais empreendedores, gerando novas ideias 

de negócio e novas iniciativas.

i. Dinamização do Ecossistema Empreendedor do Médio Tejo

ii.  Dinamização da Rede da Diáspora Intermunicipal

iii. Realização de 4 Concursos de Ideias

Promoção do empreendedorismo ao longo de todo o ciclo de vida das pessoas, das 

empresas e de outras entidades de âmbito social e cultural.

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

PINHAL MAIOR – Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul

ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte

CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (entidade líder)

FEDER – 396.882,79 EUR

PROJETO "MÉDIO TEJO - VIVE O EMPREENDEDORISMO"



Site do Projeto:

RESULTADOS 

ESPERADOS / 

ATINGIDOS:

Número de empresas criadas até 6 meses após a conclusão da intervenção 

projeto em atividades intensivas de conhecimento e/ou tecnologia

Pessoas sensibilizadas para o empreendedorismo

Resultados Esperados: 5.000

Ano Alvo: 2017

Resultados Esperados: 6

Ano Alvo: 2017

Número de empresas criadas até 6 meses após a conclusão da intervenção 

projeto em atividades das industrias culturais ou criativasResultados Esperados: 6

Ano Alvo: 2017

https://investir.cimt.pt/


