
 

 

 

Projeto PREMIER – Programa de Estímulo Empresarial 

Projeto n.º CENTRO – 04-3560-FSE-072492 

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

Centro 2020 - Programa Operacional Regional do Centro 

Localização geográfica: O presente projeto será desenvolvido na NUTS II Centro. 

 
PROMOTORES 

• NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria 

• Instituto Politécnico de Leiria 

• OPEN – Associação para as Oportunidades Específicas de Negócio 

• STARTUP LEIRIA – Associação para a Promoção do Empreendedorismo, Inovação e Novas 
Tecnologias 

• OBITEC – Associação Óbidos Ciência e Tecnologia 
 

Investimento elegível total aprovado: 541.493,27€ 

Financiamento proveniente do Fundo Social Europeu: 460.269,28€ 

Prazo de execução: de 01-10-2021 a 30-06-2023 

SÍNTESE DO PROJETO 

O projeto PREMIER – Programa de Estímulo Empresarial visa promover o empreendedorismo da Região 
Centro potenciando a adaptação das empresas e empreendedores à mudança, estimulando, através de 
metodologias colaborativas de promoção do espírito empresarial (mentoria e coaching), a criação de ideias 
inovadoras em áreas de elevado valor acrescentado, com potencial de sucesso no mercado e orientadas 
especialmente para as fileiras da Saúde e Bem-estar e de Engineering & Tooling, capazes de gerar a criação 
de novas empresas e negócios. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: 

• Atividade 1. Estudo prospetivo de oportunidades de mercado nas fileiras da saúde e de 
Engineering & tooling 

• Atividade 2. Conhecimento de mercado - Criação de base de dados de entidades regionais nas 
cadeias de valor para as fileiras da saúde e em estar e de engineering & tooling 

• Atividade 3. Programa de ideação 

• Atividade 4. Rede de apoio ao Empreendedorismo para as fileiras da Saúde e Bem-estar e 
Engineering & Tooling 

• Atividade 5. AÇÕES DE MENTORING E COACHING - Empreendedorismo para as fileiras da Saúde e 
Bem-estar e Engineering & Tooling 



 

• Atividade 6. Comunicação do projeto 

• Atividade 7. Gestão técnica 

PRINCIPAIS INDICADORES: 

• Número de ações de sensibilização realizadas – 15 ações 

• Número de empresas envolvidas nas ações de sensibilização realizadas – 200 empresas 

• Percentagem de empresas que utilizaram e consideraram útil a informação disponibilizada no 
âmbito do projeto – 75% 

• Número de empresas criadas até 6 meses após a conclusão da intervenção/projeto em atividades 
intensivas de conhecimento e/ou tecnologia – 12 empresas 

• Número de empresas criadas até 6 meses após a conclusão da intervenção/projetos em atividades 
das indústrias culturais e criativas – 4 empresas 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

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

Instituto Politécnico de Leiria - ipleiria@ipleiria.pt  

OPEN – Associação para as Oportunidades Específicas de Negócio - open@open.pt  

STARTUP LEIRIA – Associação para a Promoção do Empreendedorismo, Inovação e Novas Tecnologias - 

geral@startupleiria.com 

OBITEC – Associação Óbidos Ciência e Tecnologia - obitec@cm-obidos.pt  
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