O que é CETEIS?
CETEIS - Centros Transfronteiriços de Apoio ao Empreendedor Inovador é um projeto que se
enquadra no Programa Interreg - POCTEP 2014-2020 ou Programa de Cooperação
Transfronteiriça Espanha - Portugal. Com CETEIS, trabalha-se no desenvolvimento de um
modelo distribuído de prestação de serviços avançados para o empreendimento e a inovação
na PME da EUROACE, com o objetivo de contribuir para o empreendimento de alto impacto e
a competitividade do território.
CETEIS terá uma duração aproximada de
quatro anos, até finais de 2019, e conta
com um orçamento de 3.624.578 €, dos
quais 2.718.433€, procedem de Fundos
do FEDER. Nesse tempo e mediante o
trabalho conjunto da maioria de
incubadoras existentes na Eurorregião,
pretende-se gerar uma comunidade de
empreendedores e empresas inovadoras
que alcance a massa crítica necessária
para a prestação de serviços mais
avançados e especializados, assim como a
interlocução de outros ecossistemas
inovadores do Mundo.

Orçamento 3.624.578 €

Cofinanciamento 25%

Fundos FEDER 75%

A quem se destina?
Os serviços do projeto CETEIS destinam-se a empresas, empreendedores, universidades,
entidades de ensino superior, centros tecnológicos, institutos de investigação, parques
científicos e tecnológicos, administrações públicas, agências de desenvolvimento regional,
fundações de desenvolvimento e promoção económica, câmaras de comércio, agrupamentos
de empresas, associações empresariais, e associações e organizações da Sociedade Civil.

Que serviços oferece CETEIS?
A Rede CETESIs oferece uma série de serviços avançados para a criação de empresas
inovadoras, ou para desenvolver a inovação nas existentes durante todas as etapas do seu
ciclo de vida. Através de um processo de incubação completo, é oferecido uma ampla gama de
serviços especializados na PME, estruturados em quatro eixos fundamentais:

Cultura Inovadora
CETEIS organiza atividades formativas e de difusão para dar a
conhecer os seus serviços entre empreendedores, empresas e
centros da Extremadura, Alentejo e Região Centro de
Portugal, a EUROACE.
Formação especializada
CETEIS oferece um programa de formação especializada de
apoio ao empreendimento dirigida a agentes, empresas e
empreendedores atendendo às suas necessidades
específicas.
Consultoria Personalizada
CETEIS presta consultoria personalizada a empresas e
empreendedores e adaptado às particularidades de cada
ideia, com soluções à medida de cada projeto, com serviços
como a tutoria, análise e acompanhamento, diagnósticos de
inovação ou assistência em processos de internalização,
financiamento, ou desenvolvimento de produtos novos.
Espaços de incubação
CETEIS conta com espaços de incubação distribuídos por
todo o território EUROACE para a implantação de novas
iniciativas empresariais, com os recursos necessários para o
apoio contínuo de empreendedores e ligados de forma
distribuída através dos nós da rede.

Quem forma a Rede CETEIS?
O consórcio CETEIS está formado por um total de 14 entidades da Extremadura, Alentejo e
Região Centro de Portugal, a EUROACE. Deste modo, as entidades espanholas são a Fundación
FUNDECYT – Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, líder do projeto; a Dirección
General de Empresa y Competitividad de la Consejería de Economía e Infraestructuras da Junta
de Extremadura; a Diputación Provincial de Badajoz; a Diputación Provincial de Cáceres; o
Ayuntamiento de Cáceres; a Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios da Província de
Cáceres; a Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios da Província de Badajoz.
As entidades portuguesas que fazem parte do consórcio são o Parque de Ciência e Tecnologia
do Alentejo; a Associação Parkurbis Incubação; CATAA – Associação Centro de Apoio
Tecnológico Agroalimentar; ADRACES – Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro
Sul; ADRAL- Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo; CEC – Conselho Empresarial do
Centro/CCIC – Câmara de Comércio e Indústria do Centro; e IPN Incubadora – Associação para
o Desenvolvimento de Atividades de Incubação de Ideias e Empresas.

Que resultados se esperam?
Com a rede CETEIS procuram-se resultados na inovação metodológica e massa crítica,
baseados na cooperação interinstitucional e na gestão distribuída dos serviços de apoio ao
empreendimento e inovação. Isto é possível graças à especialização e à melhoria da qualidade
dos serviços com resultados na criação de empresas inovadoras, colaboração entre empresas,
atividade inovadora e exportadora, financiamento para o crescimento e a consequente
geração de riqueza e emprego.

O Programa Interreg - POCTEP 2014-2020
Aprovado pela Comissão Europeia na sua
Decisão C (2015) 893, a 12 de fevereiro de 2015,
io Programa INTERREG V-A Espanha – Portugal
(POCTEP) 2014-2020 é a consequência direta da
experiência favorável que a partir de 1989 supôs
a cooperação na linha fronteiriça entre ambos os países, que permitiu e que pretende
continuar a avançar na melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Espaço de
Cooperação. O Programa tem uma dotação orçamental de 393.919.675€.
O POCTEP 2014-2020 atua em cinco grandes âmbitos ou objetivos temáticos, que são
potenciar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; melhorar a
competitividade das pequenas e médias empresas; proteger o ambiente e promover a eficácia
dos recursos; promover a adaptação às alterações climáticas em todos os setores, e mais
concretamente, promover o aumento de resiliência territorial para os riscos naturais
transfronteiriços; e melhorar a capacidade institucional e a eficácia da administração pública,
consolidando novas estratégias de diálogo e inter-relação, que permitam colocar em
funcionamento novas iniciativas entre os distintos atores que operam na fronteira.
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