
 

Designação do Projeto: INOVAR+2.0 | Promoção da inovação para a sustentabilidade das PME das regiões de Terras 
de Trás os Montes, Douro e Alto Tâmega 

Código do Projeto: NORTE-02-0853-FEDER-037627 

Objetivo Principal: Reforço da capacidade empresarial de PME da região para o desenvolvimento de novos produtos, 
serviços e processos, estimulando-as para o desenvolvimento de práticas de gestão sustentáveis inovadoras, nas suas 
dimensões ambientais, sociais e económicas, com especial incidência em atividades enquadradas nos domínios de 
especialização inteligente - RIS3 da Região Norte. 
O projeto visa estimular as PME no desenvolvimento de atividades e projetos inovadores, com vista ao 
desenvolvimento de novos bens e serviços ao aumento da produtividade e capacidade de criação de valor, 
promovendo um crescimento inteligente e sustentável. 
Este projeto, está alinhado com as estratégias de desenvolvimento para os territórios de baixa densidade, com 
especial incidência no apoio às PME com vista ao incremento de ganhos de competitividade assentes nos recursos 
endógenos do território. 

Região de Intervenção: Norte 

Entidades Promotoras:  
502280271 | NERVIR – Associação Empresarial (Coordenador) 
502280344 | NERBA – Associação Empresarial do distrito de Bragança (Cobeneficiário) 

Data de aprovação: 09-07-2021 

Data de início: 01-07-2021 

Data de conclusão: 31-12-2022 

Custo total elegível: 464.506,50€ 

Apoio financeiro da UE: 394.830,53€ 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 
 
Os objetivos desta Ação são a promoção de ações de dinamização e capacitação de uma Rede de Cooperação Regional para a inovação e 
sustentabilidade empresarial, envolvendo empresas e agentes da envolvente regional para cada um dos sectores estratégicos regionais, de 
acordo com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI Norte). 
 

Ações e Atividades: 
 
Ação 1 - Dinamização e Capacitação de Rede de Cooperação Regional para a Inovação e Sustentabilidade Empresarial   

 Atividade 1.1 - Sessões de Dinamização e capacitação (Instituições)   

 Atividade 1.2 - Sessões de Dinamização e capacitação (Empresas)   

 Atividade 1.3 - Laboratórios criativos de apoio a PME  
 
Ação 2 - Criação e Dinamização de Ferramentas Virtuais Inovadoras para a Dinamização da Inovação e Sustentabilidade das PME da Região 

 Atividade 2.1 - Criação da aplicação "Simulador Auto-avaliação" 

 Atividade 2.2 - Realização da "Mostra Virtual PME Sustentável" 
 
Ação 3 - Criação e Dinamização de Sistema de Reconhecimento "PME Sustentável INOVAR+2.0 Terras de Trás os Montes, Douro e Alto Tâmega" 

 Atividade 3.1 - Criação do Sistema de Reconhecimento "PME SUSTENTAVEL  INOVAR+2.0" 

 Atividade 3.2 – Avaliação das PME no âmbito do Sistema de Reconhecimento "PME SUSTENTAVEL  INOVAR+2.0" 
 
Ação 4 - Conferência Internacional sobre Inovação e Sustentabilidade 
 
Ação 5 - Plano de Comunicação das Atividades e Produtos do Projeto 

 Atividade 5.1 - Desenvolvimento de Campanhas de comunicação 

 Atividade 5.2 – Conceção gráfica de imagem e produção de suportes de comunicação 

 Atividade 5.3 – Desenvolvimento de conteúdos informativos e Tutoriais Vídeo  

 Atividade 5.4 – Publicação de Suplementos Informativos  
 
Ação 6 - Gestão do Projeto  
 

 


