
 

CÓDIGO DO PROJETO 0381_COMPETIC_4_E 

TÍTULO 

 

COMPETIC - Apoio aos empresários, trabalhadores independentes 

e microempresas no meio rural para criar e desenvolver os seus 

negócios aproveitando as oportunidades de TIC 

CONVOCATÓRIA Primeira 

ÁREA DE COOPERAÇÃO Norte de Portugal/Castela e Leão  

EIXO PRIORITÁRIO 2. Competitividade Empresarial 

OBJETIVO TEMÁTICO 3. Melhorar a Competitividade das PME’s 

PRIORIDADE DE 

INVESTIMENTO 

3.A: Promoção do empreendedorismo, em particular facilitando o 

uso económico de novas ideias e promovendo a criação de novas 

empresas, incluindo incubadoras de empresas 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
3.A: Melhorar as condições necessárias e adequadas para o 

aparecimento de novas iniciativas empresariais 

CATEGORIAS DE 

INTERVENÇÃO 

067. Desenvolvimento Empresarial das PME, apoio ao 

empreendedorismo e à incubação (incluindo o apoio às empresas 

em fase de arranque e spin-offs) 

104. Auto-emprego, espírito empresarial e criação de empresas, 

incluindo microempresas e PME empresariais 

ESTADO DO PROJETO Em execução 

FINANCIAMENTO 
Custo Total do Projeto (indicativo):1.349.139,99 € 

Apoio FEDER aprovado: 1.011.855,05 € 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  01/10/2015 a 31/12/2019 

 

 

 

 



BENEFICIÁRIO 

PRINCIPAL:  

 

Dirección General de Industria y Competitividad de la Consejería de 

Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 

Pessoa de Contato: Carolina Vilar Moreno 

Telefone: 983324314 

E-mail: vilmorca@jcyl.es  

Código NUT III (Provincia): ES418 - Valladolid 

BENEFICIÁRIOS:  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora 

Código NUT III (Provincia): ES419 - Zamora 

Instituto Poliutécnico de Bragança 

Código NUT III (Provincia):  PT11E - Terras de Trás-os-Montes 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca 

Código NUT III (Provincia): ES415 – Salamanca 

Diputación de Ávila 

Código NUT III (Provincia): ES411 – Ávila 

ACISAT - Associação Empresarial do Alto Tâmega 

Código NUT III (Provincia): PT11B – Alto Tâmega 

 

  

OBJETIVOS:  

O projeto contribui para o objetivo temático de melhorar a competitividade das PME, bem 

como melhorar as condições para o surgimento de novas iniciativas de negócios, pois visa 

promover em meio rural: 

• A cultura empresarial, dando origem a novas iniciativas empresariais baseadas nas novas 

possibilidades de negócios que existem ligadas às TIC e à economia digital; 

• Em microempresas, trabalhadores independentes e empresários, o conhecimento 

necessário para aproveitar as oportunidades oferecidas pelas TIC para aumentar sua 

competitividade; 

• O uso do potencial endógeno com base numa maior cooperação transfronteiriça e 

colaboração entre o setor empresarial e outros agentes dinâmicos em Espanha e Portugal. 

 

ATIVIDADES:  

1. Bases e Ferramentas COMPETIC 

2. Formação em soluções TIC e novas oportunidades de negocio 

3. Impulso Personalizado 

mailto:vilmorca@jcyl.es


4. Projetos COMPETIC 

 

RESULTADOS:  

Os principais beneficiários do projeto são os empresários, os trabalhadores independentes e as 

microempresas da área rural do território do projeto. Os resultados esperados no projeto são: 

• Aumentar o número de empresas no espaço de cooperação transfronteiriça e criar 

emprego em ambientes rurais através da promoção de novos modelos de negócios ligados 

às TIC; 

• Aumento da competitividade nos setores produtivos tradicionais, promovendo e 

favorecendo a adoção e uso das TIC, realizando, entre outros, atividades de capacitação e 

formação; 

• Reforço da cooperação intersetorial nos dois lados da fronteira, criando uma cultura 

empresarial e um ambiente social favorável ao surgimento de novas iniciativas 

empresariais. 

 


