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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Médio Tejo – Empreendedorismo em Rede
(EM_REDE)

PROJETO

ENQUADRAMENTO

O projeto tem como finalidade a promoção do
empreendedorismo no Médio Tejo através da
implementação de ações suportadas em rede
de parceria que integram os municípios
associados e um conjunto de entidades
regionais e nacionais com competências em
áreas específicas de atividade.
A aprovação pelo Programa Operacional
Regional do Centro (Mais Centro) representa
um incentivo ao desenvolvimento do tecido
empresarial da região, consolidado através de
iniciativas de divulgação e dinamização que
potenciem um ecossistema empreendedor na
região, o envolvimento de crianças e jovens
em atividades de empreendedorismo nas
escolas e o apoio especializado à população
em geral na criação de empresas e emprego.
REDE REGIONAL DE PROMOÇÃO DO
EMPREENDEDORISMO NA REGIÃO DO
MÉDIO TEJO
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AÇÕES

Rede territorial à escala supramunicipal
composta por cerca de três dezenas de
entidades públicas e privadas, com
competências em segmentos específicos de
atividade, de âmbito regional e nacional,
criada com o intuito de favorecer a criação de
sinergias e de condições de eficácia e
eficiência no apoio ao empreendedorismo de
base local.
APOIO ESPECIALIZADO NA CRIAÇÃO DE
EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO DE STARTUPS
Fornecimento dos instrumentos necessários
para estimular os empreendedores a criar
empresas, identificando ideias de negócio e
explorando novas oportunidades de emprego,
através da oferta de assistência técnica
especializada em todas as fases críticas do
ciclo empreendedor, incluindo o
acompanhamento pós-criação da empresa. A
metodologia adotada combina diferentes
momentos de oferta de serviços,
designadamente:
Atelier de Ideias - sensibilização para o
empreendedorismo, geração e
maturação de ideias de negócios;
Apoio aos empreendedores para a
elaboração do seu “Modelo de
Negócio”;
Banca de Ideias – Apresentação das
ideias de negócios a atores regionais
de referência;
Mercados de Financiamento Promoção das ideias de negócio junto
de potenciais investidores;
Acompanhamento pós criação da
empresa.

PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO
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NAS ESCOLAS
Atividades ludopedagógicas de valorização da
criatividade e competência nos públicos
escolares do ensino básico e secundário,
realizadas em ambiente de sala de aula ao
longo do ano letivo.
SITE EM_REDE (emrede.mediotejo.pt/)

CONCELHOS
ABRANGIDOS

Página da internet dedicada à divulgação de
informação sobre o projeto EM_REDE.
Abrantes, Alcanena, Constância,
Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação,
Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas,
Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha
2011 - 2015

DURAÇÃO
n/a

DOCUMENTAÇÃO
FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional

FINANCIAMENTO
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