
 

 

 

 

Projeto ECOSTARTUP 

Projeto n.º POCI-03-33B5-FSE-072059 

SIAC - Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Promoção do Espírito Empresarial 

POCI - Programa Operacional para a Competitividade e Internacionalização 

Localização geográfica: O presente projeto poderá ser desenvolvido nas NUTS II Alentejo, Centro e Norte. 

 
PROMOTORES 

 NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria 

 CEC – Conselho Empresarial do Centro / CCIC – Câmara de Comércio e Indústria do Centro 

 COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação 

 NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora – Associação Empresarial 
 

Investimento elegível total aprovado: 601.874,30€ 

Financiamento proveniente do Fundo Social Europeu: 511.593,16€ 

Prazo de execução: de 01-06-2021 a 30-06-2023 

SÍNTESE DO PROJETO 

O projeto ECO STARTUP pretende potenciar um novo paradigma Eco empreendedor nas regiões Norte, 
Centro e Alentejo, com o desenvolvimento de um Programa de Eco empreendedorismo multiregional de 
âmbito nacional, com grande impacto mobilizador junto dos jovens empreendedores e das indústrias, 
através do desenvolvimento de várias atividades estruturadas de sensibilização e capacitação do 
empreendedorismo, incluindo também um concurso de ideias nacional. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: 

 Atividade 1- Gestão e Coordenação do Projeto; 

 Atividade 2- Sensibilização para o Empreendedorismo:  
o Ateliers de Oportunidades (NERE);  
o Sensibilização Jovens Secundário e Escolas Profissionais (NERLEI);  
o Sensibilização Jovens Universitários (CEC);  
o Demonstração Tecnologias relacionadas com Economia Circular e Economia Digital 

(COTEC);  
o Sensibilização Recém-Licenciados e Empreendedores (CEC);  
o Ciclo de Workshops e Mentoring para modelação dos novos negócios eco sustentáveis 

“From startups to green unicorns or to green zebras instead?” (COTEC) 



 

 Atividade 3- Capacitar para o Empreendedorismo:  
o Capacitação Imersão Ambiente Empresarial (COTEC);  
o Simulador Empreendedorismo (CEC) 

 Atividade 4- Concurso Nacional Eco-Empreendedorismo:  
o Promoção do Concurso Ideias Nacional (COTEC);  
o Concurso Ideias Nacional / Bootcamps Iniciais (NERE);  
o Concurso Ideias Nacional / Mentoria (NERLEI);  
o Concurso Ideias Nacional / Bootcamp Final - Demo Day – Prémios (NERLEI, COTEC, NERE e 

CEC) 
 

PRINCIPAIS INDICADORES: 

 Número de projetos de ideia apoiados – 96 projetos 

 Número de ações de sensibilização/capacitação/ demonstração dirigidas a jovens estudantes e/ou 
empreendedores – 168 ações 

 Número de jovens/empreendedores que pretendam criar o próprio emprego/empresa que foram 
abrangidos no âmbito das ações do projeto – 1.732 jovens/empreendedores 

 Nº de prémios atribuídos no Concurso (2 edições) – 10 Prémios 

 Número de entidades internacionais de outros ecossistemas em colaboração com o Eco STARTUP – 
2 entidades 

 Número de empresas criadas até 6 meses após a conclusão da intervenção/projeto em atividades 
intensivas em conhecimento e/ou tecnologia, no âmbito dos desafios sociais e societais– 50 
empresas 

 Jovens estudantes do 3º ciclo do ensino básico e do secundário que se consideram mais 
capacitados, no âmbito das temáticas do projeto, face ao total de jovens estudantes do 3º ciclo do 
ensino básico e do secundário que beneficiaram das ações e resultados – 80% 

 Jovens estudantes do ensino superior que se consideram mais capacitados, no âmbito das 
temáticas do projeto, face ao total de jovens do ensino superior que beneficiaram das ações e 
resultados – 80% 

 Jovens/empreendedores que pretendam criar o próprio emprego/empresa que se consideram mais 
capacitados, no âmbito das temáticas do projeto, face ao total de jovens/empreendedores que 
pretendam criar o próprio emprego/empresa que beneficiaram das ações e resultados - 80% 

 Empresas (PME) recém-criadas que consideraram útil a informação, metodologias, ferramentas ou 
outros instrumentos disponibilizados no âmbito do projeto face ao total das empresas (PME) 
recém-criadas que beneficiaram das ações e resultados 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria - apoiotecnico@nerlei.pt  

COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação - geral@cotec.pt  

CEC/CCIC - Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro - 

geral@cec.org.pt 

NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora - geral@nere.pt 
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