


CONTEXTO

FRAQUEZAS

› Limitada incorporação do conhecimento como fator de diferenciação;

› Reduzido investimento em I&DT;

› Dependência do setor do Turismo.

FORÇAS

› Existência de infraestruturas de suporte ao empreendedorismo e incubação na região;

› Existência e crescimento de nichos de excelência cientifica e empresarial na região;

› Reforço das redes regionais para a promoção e competitividade e inovação. 



NOME: 
Restart Algarve | Rede Regional de Apoio ao 
Empreendedorismo 

PARCEIROS: 
Universidade do Algarve - CRIA
Associação Nacional de Jovens Empresários (Anje)
Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA)

DURAÇÃO: 
24 meses 

(01/01/2020 – 31/12/2021)

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO: 
CRESC Algarve 2020



OBJETIVO CENTRAL

Promover o desenvolvimento de iniciativas 
que visam estimular o ecossistema 

empresarial da região, potenciando as 
competências dos empreendedores para a 

criação de negócios inovadores.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

› Capacitar a rede de parceiros regional de um sistema de 
acompanhamento das diferentes variáveis de desempenho do 
Ecossistema Empreendedor da Região;

› Estimular e capacitar a Rede de Incubação Regional;

› Promover o empreendedorismo, o desenvolvimento de ideias 
inovadoras e a criação de novas empresas no Algarve, 
especialmente nos diferentes domínios da RIS3 Algarve.



ATIVIDADES

› Desenvolvimento do Barómetro do 
Empreendedorismo;

› Realização de ações de sensibilização para a 
promoção do espírito empresarial;

› Realização de workshops temáticos 
destinados aos empreendedores 
pertencentes à Rede de Incubação Regional;

› Organização de um Roadshow Internacional 
para a valorização e dinamização do 
Ecossistema Empresarial da região; 

› Desenvolvimento de um Concurso de Ideias –
«Ideias em Caixa»;

› Apoio à elaboração de Planos de Negócio;

› Atribuição de Bolsas a Jovens 
Empreendedores;

› Realização de ações de Coaching Empresarial 
para apoiar o desenvolvimento de ideias de 
negócio;

› Realização de uma Conferência Regional para 
a promoção do Empreendedorismo.



PRINCIPAIS RESULTADOS

Participantes Ações de promoção

Empresas 
(I&DT, Agroalimentar, TICE, 
ICC, Energias Renováveis, 

Saúde, entre outras)

1619305



OBRIGADA!

CONTACTOS:

Ana Lúcia Cruz (alcruz@ualg.pt)

Rita Gonçalves (ritagoncalves@anje.pt)

Marco Vieira (nera@nera.pt)


