Notícias
Categoria: Indústria

O Município de Vila Nova da Barquinha informa que estão abertas as candidaturas ao CAIS –
Espaço Empresarial de Vila Nova da Barquinha.
Trata-se de uma incubadora dedicada a todos os empreendedores locais e de âmbito nacional
e internacional. Tem como objetivo a promoção e acompanhamento de projetos e empresas
inovadoras, colocando-as num mesmo espaço físico e pondo ao seu dispor um conjunto de
serviços e gabinetes, proporcionando a inserção num ambiente empresarial adequado, bem
como as condições necessárias ao seu sucesso. Por outro lado, pretende a promoção da
interação entre o meio empresarial e instituições de ensino/ investigação, com vista a usufruir
das vantagens, sinergias e complementaridade que daí decorrem.
Pretende-se assim criar as condições favoráveis para o crescimento da iniciativa privada no
nosso território, com o apoio ao empreendedorismo jovem e contribuição para o reforço do
autoemprego, designadamente de jovens licenciados e incentivando a criação de
microempresas.
Agora em fase de conclusão, situa-se em pleno centro histórico da vila, no Largo José da Cruz,
junto aos Serviços Municipais, da Loja do Cidadão, da Conservatórias de Registo Civil e
Predial, e Arquivo Municipal.
A obra resulta da reabilitação de dois edifícios já existentes em avançado estado de
degradação, onde foram criados gabinetes de trabalho e espaços de coworking, bem como
áreas para os respetivos serviços de apoio, como salas de reunião, de formação e de refeição,
serviços administrativos e loja.
Com um custo de cerca de 524 mil euros, este é um dos projetos incluídos no Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Nova da Barquinha (PARU), implementado
com cofinanciamento do Programa Operacional Regional do Centro, no âmbito do Portugal
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2020.
Os interessados em apresentar a respetiva candidatura deverão consultar o regulamento
disponível em http://www.cm-vnbarquinha.pt/index.php/pt/investir/cais-espaco-empresarial,
documento que determina a tipologia de candidatos e o processo de apresentação de
candidatura, elucida sobre os direitos e deveres das entidades e convenciona as condições
gerais de funcionamento, de acesso e de utilização da infraestrutura do CAIS.
No portal do município encontra também a tabela de preços e o formulário de candidatura.
Mais informações podem ser obtidas contactando o Gabinete de Apoio e Desenvolvimento ao
Empreendedorismo Local do Município de Vila Nova da Barquinha (GADEL), através dos
telefones 249720350 e ou 964378133, ou do e-mail gadel@cm-vnbarquinha.pt.
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