
 
 

Designação do projeto 
  

AMP START & SCALE 

 
 

Código do Projeto 
  

NORTE-02-0651-FEDER-000059 

 
 

Eixo Prioritário  Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 
 

 
Objetivo temático  Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
 

 
Prioridade de Investimento
  

A promoção do espírito empresarial nomeadamente 
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias e 
incentivando a criação de novas empresas, inclusive através 
de viveiros de empresas. 

 
 

Região de intervenção 
  

Área Metropolitana do Porto 

 
 

Entidade beneficiária 
  

Área Metropolitana do Porto e Porto Digital  

 
 

Data de aprovação 
  

02-09-2016 

 
 

Data de início  
  

01-04-2016 

 
 

Data de conclusão 
  

31-03-2018 

 
 

Custo total elegível 462 036.15€ 
 

 
Apoio financeiro da União 
Europeia  

392 730.72€ 

  
Contrapartida Nacional  Investimento (AMP): 303.437,80 € 

Investimento (Porto Digital): 167.079,00€ 
 

 
Objetivos Tendo como objetivo central articular e potenciar a Rede 

Metropolitana de Apoio ao Empreendedorismo, facilitando e 
qualificando o processo de criação de empresas e gerando 
condições que permitam escalar negócios de elevado 
potencial, o projeto visa os seguintes objetivos específicos: 
Gerar e disseminar conhecimento sobre o ecossistema 
metropolitano de empreendedorismo e de desenvolvimento 
de negócios na AMP, contribuindo para aumentar a respetiva 
eficiência e eficácia; Reforçar a cooperação, as parcerias e as 
redes de apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo 



 
no espaço metropolitano, assegurando um contexto mais 
integrado e favorável à promoção e desenvolvimento de 
startups; Promover dinâmicas coletivas de qualificação e de 
inovação ao nível das soluções de apoio disponibilizadas aos 
empreendedores; Promover oportunidades de fertilização 
cruzada entre startups e setores tradicionais visando gerar 
novas oportunidades de negócio; Contribuir para o 
posicionamento da AMP  

 
 

Descrição e Atividades O projeto "AMP Start & Scale" tem como objetivo a 
promoção do espírito empresarial na Área Metropolitana do 
Porto, através da articulação e dinamização das condições de 
apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo, visando a 
facilitação e qualificação do processo de criação e 
desenvolvimento de empresas assentes na estratégia 
regional de especialização inteligente. O projeto será 
desenvolvido em copromoção pela Área Metropolitana do 
Porto e pela Associação Porto Digital. 
 O projeto surge da necessidade de organizar e dinamizar o 
ecossistema de apoio ao empreendedorismo qualificado e 
criativo na Área Metropolitana do Porto, de forma a que seja 
mais fácil alimentar o pipeline de geração de novas 
iniciativas empreendedoras no território (Start Up), e que 
simultaneamente seja possível acelerar o crescimento das 
startups já em atividade, com potencial e oportunidades 
para alavancar os seus negócios à escala global (Scale Up). 
Ou seja, o projeto visa integrar e articular a ação coletiva 

 
 

Resultados esperados 
 

Articular e potenciar a Rede Metropolitana de Apoio ao 
Empreendedorismo, facilitar e qualificar o processo de 
criação de empresas, e gerar condições que permitam 
escalar negócios de elevado potencial, centrando-se nas 
atividades intensivas em conhecimento e tecnologia bem 
como das atividades das indústrias culturais e criativas que 
exploram novas oportunidades de negócio nos domínios da 
estratégia regional de especialização inteligente 

 

 
 

  

 

 

 

 


