Designação do projeto | Oferta Qualificada, Diferenciadora e Facilitadora na Captação de Novos
Investimentos
Código do projeto

| NORTE-02-0853-FEDER-000132

Objetivo principal
| Elencar e classificar espaços vocacionados para a fixação empresarial em prol
da atração de investimento produtivo e aumento da competitividade das empresas; produzir
informação socioeconómica à escala municipal; difundir a informação numa plataforma digital e estudar
como gerir esta oferta integrada, tudo com vista à angariação de investidores. Acresce a criação de uma
marca e a prestação do serviço de orientação ao investidor.
Região de Intervenção | Norte
Entidade Beneficiária

| AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria

Data de aprovação
| 06-04-2017
Data de início
| 01-04-2017
Data de conclusão
| 31-03-2019
Custo total elegível
| 985.131,94€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 837.362,15€

Outros objetivos
1. Atualizar o mapeamento dos espaços para localização empresarial, datado já de 2011;
2. Criar uma classificação dos espaços para localização empresarial que potencie a sua notoriedade e
seja indicativo da caracterização de cada espaço para informação dos potenciais investidores;
3. Recolher, tratar, sistematizar e apresentar informações exaustivas e pertinentes relativas a cada
espaço para apoiar a tomada de decisão do investidor;
4. Conceber e dinamizar uma plataforma eletrónica que divulga os resultados das atividades 1 a 3;
5. Montar o Gabinete de Apoio ao Potencial Investidor para prestar esclarecimentos e apoiar potenciais
investidores;
6. Criar uma marca identitária dos espaços de acolhimento empresarial da região Norte;
7. Contribuir para a visibilidade do Norte enquanto território com qualidades para acolher atividade
empresarial;
8. Concluir que entidade reúne o melhor perfil para a continuidade do projeto;
9. Produzir informação de avaliação com recomendações que demonstrem o potencial de
replicabilidade do projeto e de transferência de conhecimento.

Indicador de realização | Empresas que beneficiam de apoio: 100
Indicador de resultado

| PME com 10 e mais pessoas ao serviço (CAE Rev. 3, B a H, J, K, M e Q) com

cooperação para a inovação no total de empresas do inquérito comunitário à inovação: 20

