
 

 

Designação do projeto | Estruturação e capacitação do Centro de Negócios - Expansão da 

Incubadora de Empresas de Base Local de Ponte da Barca  

Código do projeto | NORTE-06-3827-FEDER-001305 

Objetivo principal | Promoção de microempreendedorismo 

Região de intervenção |NUT III Minho-Lima 

Entidade beneficiária |Município de Ponte da Barca 

 

Data de aprovação |23-07-2020 

Data de início | 01-09-2020 

Data de conclusão |30-06-2023 

Custo total elegível | 162 879,51 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 147 313,50 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional |25 996,50 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Esta operação visa a expansão da 

Incubadora de empresas de Base Local através da disponibilização de seis espaços físicos 

flexíveis, preparados para acolher empresas em processo de incubação. Este projeto é composto 

por duas ações:  

- A primeira ação tem como objetivo a adaptação de um edifício (antiga escola primária) 

pertencente à Incubadora de Empresas de Base Local de Ponte da Barca e situado no lugar de 

Padim, União das freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães 

para instalar o viveiro de empresas.  

-A segunda ação tem como objetivo a implementação de um Programa de Dinamização do 

Empreendedorismo social, através de um conjunto de atividades de capacitação e 

acompanhamento direcionado para indivíduos que se encontrem em situação de desemprego 

e/ou fragilidade social e que tenham interesse na criação do seu próprio emprego ou negócio.  

Para a prossecução do objetivo específico “Incentivar à criação de emprego por conta própria e 

de empresas por desempregados e outras pessoas desfavorecidas ou inativas “, espera-se que 

esta operação contribua para: a) Potenciar a inclusão social de populações desfavorecidas por 

via da capacitação e do microempreendedorismo; b) Fixar população ativa qualificada na região, 

nomeadamente, através da criação de emprego por conta própria; c) Combater o desemprego 

e incubar microprojectos dos empreendedores em incubação física ou à distância; d) Aumentar 

a dinâmica empreendedora no território, com tradução prática no aumento de criação de 

empresas em novos setores da economia regional; e) Reduzir a mortalidade de empresas no seu 

período de arranque; f) Desenvolver e ligar o conhecimento técnico e cientifico aos problemas 

e oportunidades do território; g) Promover a cooperação empresarial. 



 


