
 

FICHA DE PROJETO 

 

Designação do projeto | Sharing Economy 

Código do projeto | CENTRO-04-3560-FSE-072309 

Objetivo principal | O projeto Sharing Economy visa estimular o espírito empreendedor de 

jovens qualificados e de empresas já existentes para a criação de novos negócios, tendo por 

base os princípios da economia de partilha numa economia global, acompanhando as 

tendências de um crescimento exponencial a nível mundial. 

 

Entidade beneficiária | AAPI - Associação de Ação para a Internacionalização 

Data de aprovação | 20-12-2021  

Data de início | 01-07-2021 

Data de conclusão | 30-06-2023 

Investimento elegível | 280.852,92 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 238.724,98 € (FSE – Fundo Social Europeu) 

 

Objetivos  

Através deste projeto pretende-se:  

− Conhecer o conceito da Sharing Economy, as tendências de evolução e os vários 

modelos de negócio associados; 

− Demonstrar a viabilidade dos negócios relacionados com a Sharing Economy, como 

forma de estimular o surgimento de iniciativas empresariais inovadoras; 

− Capacitar os empreendedores para estes novos conceitos, promovendo a partilha e o 

espírito empreendedor; 

− Disponibilizar ferramentas de capacitação para o desenvolvimento das ideias de negócio 

e de apoio à concretização de novas empresas; 



 

− Dinamizar iniciativas de mentoria para o apoio ao desenvolvimento de novos negócios 

que sejam disruptivos e incluam processos e metodologias inovadoras; 

− Estimular a participação das mulheres nos processos de desenvolvimento das ideias e 

na criação de novos negócios; 

− Promover a cooperação entre os agentes do ecossistema, em particular na procura de 

soluções de financiamento para este tipo de negócios; 

− Divulgar a temática e disseminar os outputs produzidos no projeto, como forma de 

semear o crescimento da atividade na região centro. 

 

Atividades  

Atividade 1 – Sharing “INSPIRATION” for entrepreneurship 

− Estudo Sharing economy - empreendedorismo com visão de futuro; 

− Business Intelligence - Modelos de negócio; 

− Masterclass Sharing Economy. 

Atividade 2 – Sharing “TRAINING” for entrepreneurship 

− Webinars de capacitação para os modelos de negócio; 

− E-books de capacitação; 

− Referencial de viabilidade de negócio; 

− Ateliers de Inovação. 

Atividade 3 – Sharing “GROWTH” for entrepreneurship 

− Webinar na área da gestão de empresas; 

− Aconselhamento empresarial; 

− Apoio à elaboração de 6 planos de negócios das ideias mais inovadoras que resultaram 

da fase anterior; 

− Match Point com parceiros. 

Atividade 4 – Comunicação e disseminação de resultados 

− Identidade Corporativa; 

− Website do Projeto; 



 

− Assessoria de Comunicação e Social Media Marketing; 

− Newsletters; 

− Materiais Promocionais; 

− Conferência Sharing Economy - Atitudes Empreendedoras na Região Centro. 

 


