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Designação

Programa AreeiroEmpreende

Problema que procurou
solucionar

A promoção do conceito de empreendedorismo, o
desenvolvimento de ideias de negócio e a criação de emprego
próprio na freguesia, através de projetos e parcerias locais, com
particular ênfase em algumas áreas estratégicas,
designadamente, o envelhecimento ativo, a saúde na terceira
idade, a mobilidade, as cidades inteligentes, as cidades
ecológicas, o comércio local, os serviços autárquicos e a
participação cívica e comunitária.
O programa ‘AreeiroEmpreende’ é uma iniciativa do Núcleo de
Inserção Profissional e Empreendedorismo (NIPE), da Junta de
Freguesia de Areeiro, com o objetivo de apadrinhar até um
máximo de cinco projetos, de implementação de novas ideias
ou produtos, que se encontrem numa fase embrionária,
suscetíveis de se transformarem num negócio e que, acima de
tudo, tragam mais-valias à comunidade local.
Como resultado, foram selecionados dois projetos:
 O projeto “Estaciona-te”, que visa a criação e
implementação de mobiliário urbano composto por módulos
de baixo-custo capazes de reunir em si, tanto atividades de
lazer, como de comércio, beneficiando pedestres e
comerciantes;
 O projeto “AAL4Life”, que procura testar uma aplicação
pela população sénior, com o propósito de diagnosticar e
melhorar as capacidades cognitivas do utilizador; esta
aplicação tem a particularidade inovadora de ajustar os
exercícios ao perfil cognitivo do utilizador, sendo
compatível com outros aparelhos de monitorização de
saúde.
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Como surgiu a ideia

4

Quem beneficiou

Estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), residentes e
população trabalhadora na Freguesia do Areeiro.
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Calendário da execução

Os dois projetos selecionados serão implementados no prazo
de seis meses.
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Resultados alcançados

A Junta de Freguesia de Areeiro concede apoios até 5.000 €
(cinco mil euros), por cada projeto selecionado, na aquisição de
recursos materiais e serviços, com possibilidade de negociar
parcerias no território para a implementação do(s) projeto(s) de
forma a testar os produtos ou serviços, através da celebração
de acordos de colaboração com entidades públicas e privadas
de diversos setores da economia local.
Os futuros impactos financeiros não são, para já, mensuráveis,
uma vez que os projetos ainda se encontram em fase de
lançamento.
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Entidade promotora

Interlocutor

Junta de Freguesia de Areeiro, em parceria com o Instituto
Superior Técnico (IST)

Eurico Pereira da Conceição, Secretário da Junta de Freguesia
de Areeiro, com o Pelouro do Núcleo de Inserção Profissional e
Empreendedorismo
Daniela Freitas, Técnica Superior, afeta ao Núcleo de Inserção
Profissional e Empreendedorismo
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Entidades parceiras

Instituto Superior Técnico (IST)
http://www.jf-areeiro.pt/pt/gabinete-de-insercao-profissional
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Para saber mais

https://tecnico.ulisboa.pt/pt/tag/programa-areeiroempreende/

DIREITOS DE UTILIZADOR: Este formulário destina-se à recolha de informação sobre práticas inovadoras de gestão pública
e posterior divulgação dos projetos pelos meios de comunicação do INA. Lembramos que, a qualquer momento, poderá
exercer o direito de retirar o consentimento anteriormente concedido, pedir a correção, modificação, restrição ou eliminação
dos seus dados pessoais. O exercício desta intenção pode ser feito por e-mail para: projetos.inovacaoap@ina.pt
DATA DE RECEÇÃO DO FORMULÁRIO:13.05.2019
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