
Cofinanciado por: 

Designação do projeto: “PEVTUA - Programa de Empreendedorismo do Vale do Tua” 

Código do projeto: NORTE-02-0651-FEDER-000079 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas - Promover o 

empreendedorismo qualificado e criativo. 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT) 

 

Data de aprovação: 23-05-2017 

Data de início: 01-07-2016 

Data de conclusão: 30-06-2019 

Custo total elegível: 609.282,62€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER = 517.890,22€ 

Apoio financeiro público nacional/regional: 91.392,39€    

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:  

A operação “PEVTUA - Programa de Empreendedorismo do Vale do Tua”, promovida pela 

Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT), tem como objetivo geral a 

promoção do empreendedorismo qualificado e criativo, visando o estímulo de competências 

empreendedoras e inovadoras na comunidade local do Vale do Tua. 

Trata-se de uma operação candidata ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas para Territórios de 

Baixa Densidade, enquadrada na tipologia “Promoção do Espírito Empresarial", alinhada com a 

Estratégia Regional de Especialização Inteligente da Região Norte (RIS3 Norte), que visa 

promover o espírito empresarial no Vale do Tua. 

O Programa de Empreendedorismo do Vale do Tua (PEVTUA) inclui um conjunto de ações, que, 

na sua globalidade, visam responder simultaneamente a dois fatores críticos para o 

desenvolvimento da região do vale do Tua: do ponto de vista sociodemográfico, o combate ao 

envelhecimento demográfico e a captação e fixação de capital humano qualificado na região; 

do ponto de vista económico, o estímulo ao empreendedorismo e à criação de empresas 

inovadoras em estreita articulação com as realidades territoriais, promovendo o autoemprego 

e a criação de riqueza na região. 

Neste contexto, a concretização dos objetivos delineados para o PEVTUA envolve o 

desenvolvimento das seguintes ações: 
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Ação 1 - Estudos de Caraterização e Benchmarking; 

Ação 2 - Programa de capacitação e criação de rede de apoio ao empreendedorismo no Vale do 

Tua; 

Ação 3 - Criação e Dinamização de um Laboratório de Fabricação Digital e Estúdio de Produção 

Multimédia (FabLabTua); 

Ação 4 - Promoção e Divulgação; 

Ação 5 - Gestão, Acompanhamento e Avaliação do Projeto. 

A operacionalização das ações previstas na operação “PEVTUA - Programa de 

Empreendedorismo do Vale do Tua” assenta nos seguintes objetivos específicos (OE): 

OE1. Efetuar um diagnóstico da realidade local em termos de oportunidades e recursos 

endógenos subaproveitados, bem como das estratégias de desenvolvimento prioritário 

definidas; 

OE2. Estudar as tendências e melhores práticas no que se refere aos Laboratórios de Fabricação 

Digital e Estúdios de Produção Multimédia, para definir em detalhe os modelos de gestão e 

modelos operacionais do FabLabTua; 

OE3. Promover uma cultura de empreendedorismo e o surgimento de ideias inovadoras, através 

da aposta em iniciativas regulares de fomento da criatividade e iniciativa empresarial;  

OE4. Capacitar potenciais empreendedores e os técnicos municipais que prestam apoio aos 

empreendedores e desenvolvem atividades relacionadas com empreendedorismo; 

OE5. Desenvolver contactos que integrem e alimentem a rede de apoio ao empreendedor; 

OE6. Promover uma cultura de empreendedorismo e capacitação organizacional das entidades 

e adequar os serviços às necessidades dos empreendedores e empresários do Vale do Tua; 

OE7. Disponibilizar serviços de apoio à medida das necessidades dos empreendedores; 

OE8. Apoiar o tecido empresarial na região do Vale do Tua, através da disponibilização de novas 

ferramentas que permitam materializar e testar, com custos reduzidos, ideias de negócio; 

OE9. Promover a implementação de ações de comunicação e disseminação das atividades e 

resultados do projeto; 

OE10. Promover a constituição de uma equipa técnica responsável pela dinamização, 

acompanhamento e avaliação do projeto. 

 


