
 

 

 

 

 

Designação do projeto | Ampliação do HIESE - Espaço de localização empresarial 

 

 

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-000894     

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: NUTT II – Centro  

Entidade beneficiária: Município de Penela 

 

Data de aprovação: 22 de novembro de 2019 

Data de início | 01 de outubro de 2018 

Data de conclusão | 07 de abril de 2022 

Custo total elegível | 754 168,12€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 641 042,90€ 

 

Objetivos: A operação visa potenciar a consolidação da estratégia municipal de inovação, competitividade e 

empreendedorismo do Município de Penela, pela disponibilização de novos espaços de elevada qualidade que se 

articulem com os existentes, que garantam o ordenamento das atividades empresariais e que sejam capazes de 

atrair projetos de investimento em atividades de valor acrescentado e orientadas para a inovação, que 

requeiram mão-de-obra qualificada. 

A operação visa a concretização dos seguintes objetivos: 

• Afirmar o HIESE como espaço privilegiado para a fixação de empresas; 

• Disponibilizar uma infraestrutura de elevada qualidade, que ofereça condições qualificadas para a 

instalação e desenvolvimento de atividades empresariais, preferencialmente em sectores considerados 

estratégicos (inovação rural) no contexto da estratégia do concelho e da região; 

• Promover o aparecimento de atividades das indústrias culturais ou criativas e/ou atividades intensivas 

de conhecimento e/ou tecnologia de base rural; 

• Captar a instalação de projetos empresariais com atividades de valor acrescentado e orientadas para a 

inovação, que contribuam para a criação de emprego qualificado, para o aumento do volume de 

negócios, e para o estabelecimento de parcerias e para o reforço da capacidade tecnológica; 

• Aplicar uma abordagem sistémica, na atração de empresas, que permita encontrar um equilíbrio entre 

especialização (inovação rural) e diversificação; 



 

• Garantir o acompanhamento dos projetos empresariais instalados pela disponibilização de serviços 

básicos e avançados, nomeadamente no que se refere a opções de especialização e serviços 

especializados para o mundo rural; 

• Contribuir para o desenvolvimento e aproveitamento de economias de aglomeração e de rede 

potenciadoras da competitividade local e regional; 

• Promover ativamente ligações entre empresas presentes no HIESE e os parceiros na área do 

empreendedorismo e do sistema científico e tecnológico nacional, a diferentes escalas (incluindo a 

internacional); 

• Integrar ativamente redes regionais, nacionais e internacionais relevantes para a valorização da 

atividade empresarial, promovendo o seu envolvimento em projetos relevantes.  

 

 

 

 

 

 


