
 

 

Designação do Projeto: INOVAR + - Promoção da Inovação na Região de Terras de Trás-os-Montes, Douro e Alto Tâmega 

Código do Projeto: NORTE-02-0853-FEDER-000023 

Objetivo Principal: Reforço da capacitação empresarial das PME da região de Terras de Trás-os-Montes, Douro e Alto 
Tâmega para o desenvolvimento de processos de inovação, estimulando o trabalho em rede através da criação de 
comunidades de inovação assentes na estratégia regional de especialização inteligente (RIS3), da ligação das empresas 
ao ensino superior, do desenvolvimento de projetos inovadores, com vista ao desenvolvimento de novos bens e 
serviços, ao aumento da produtividade e capacidade de criação de valor. 

Região de Intervenção: NUTS III: Terras de Trás-os-Montes, Douro e Alto Tâmega 

Entidade Beneficiária: 502280344, NERBA – Associação Empresarial do Distrito de Bragança (Coordenadora) 

502280271, NERVIR, Associação Empresarial (Cobeneficiário 1) 

501132333, ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega (Cobeneficiário 2) 

Data de Aprovação: 04-05-2016 

Data de Início: 01-01-2016 

Data de conclusão: 31-12-2017 

Custo Total elegível: 504.264,94€ 

Apoio financeiro da EU: FEDER – 428.625,20€ 

Objetivos, atividades e resultados esperados: As atividades do projeto estão estruturadas da seguinte forma: 
- Criar e dinamizar um ecossistema regional para a Inovação, através de um trabalho inicial de base territorial 
descentralizada para identificar empresas com potencial de inovação, e a criação de grupos de trabalho interempresas, 
numa metodologia de intervenção baseada na organização por fileiras/sectores económicos prioritários, para além da 
articulação com a dinamização de algumas vertentes temáticas da inovação;  
- Desenvolver um concurso de ideias de projetos inovadores, através da realização de um evento (concurso) para 
distinção das melhores práticas empresariais ao nível da inovação, e ainda de sessões coletivas de trabalho para a 
aceleração e prova de conceito de projetos inovadores; 
- Criar Gabinetes de Apoio à Inovação, com um carácter complementar às ações descritas anteriormente, e uma 
natureza transversal no apoio a todas as empresas envolvidas no projeto, incluindo aquelas que participando nas 
atividades do projeto, não se insiram nos sectores e fileiras prioritários. 

 

 


