DESIGNAÇÃO DO PROJETO| CAEMPE – CENTRO DE ACOLHIMENTO ESPECIAL A MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS – 2ª. FASE
CÓDIGO DO PROJETO| ALT20-01-0853-FEDER-000033
OBJETIVO PRINCIPAL| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS
REGIÃO DE INTERVENÇÃO| ALENTEJO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA| MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
DATA DE APROVAÇÃO| 06/12/2018
DATA DE INÍCIO| 07/11/2016
DATA DE CONCLUSÃO| 30-12-2018
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL| 555.996,42 €
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA| 472.596,96 €
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL| 83.399,46 €
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Visa o apoio ao financiamento do CAEMPE – 2ª. Fase, sendo que a 1ª. Fase ficou com a ocupação
integral dos 14 espaços e nesse sentido o presente projeto responde à intenção do Executivo ampliar o
Edifício, por forma a dar resposta à elevada procura de investidores para se instalarem no nosso território.
Numa altura de crescimento da economia, o Executivo tudo tem feito para promover a atratividade do
território e dessa forma poder acolher investidores e contribuir para a criação de emprego e a consequente
criação de riqueza para a região. O edifício constituído por um só piso, compõe-se genericamente por
uma área central destinada à circulação e áreas individualizadas destinadas a albergar as atividades de
cada empresa, áreas essas que se designaram por Armazém 1 a 8, interligadas por acessos horizontais.
Para além da empreitada, a Operação compreende também a aquisição de equipamento informático.
OBJETIVOS DA OPERAÇÃO:
A presente operação tem como objetivo dar resposta às inúmeras solicitações dos investidores que
pretendem instalar-se no nosso território. Com a ampliação da incubadora de empresas não tecnológica
(Ninho de Empresas), pretende-se disponibilizar 8 novos espaços de acolhimento empresarial, criando
condições para estimular o empreendedorismo, criar emprego, fixar pessoas e contribuir para a melhoria
da economia regional e nacional.
RESUMO:
A operação de Ampliação do CAEMPE – Centro de Acolhimento Especial a Micro e Pequenas Empresas,
consiste na construção de mais 8 espaços com uma área de 6.063m2, usufruindo das áreas comuns
existentes, criando condições para estimular o empreendedorismo, criar emprego, fixar pessoas e
contribuir para a melhoria da economia regional e nacional.
DIAGNÓSTICO DA REALIDADE VISADA COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO:
Com a construção deste espaço, pretende-se dotar a região de melhores condições para os que aqui
querem investir e desenvolver os seus projetos. Por se tratar de uma área de acolhimento empresarial este
investimento vai aumentar o emprego na região, na fixação de famílias ao Concelho e contribuir para o
crescimento da economia nacional.

