
	
 

Designação do projeto | Norte Fashion & Creative Startup – Ação Coletiva de 

Promoção do Empreendedorismo nas Indústrias do Têxtil e do Vestuário e da Moda 

em Geral na Região Norte  

Código do projeto | NORTE-02-0651-FEDER-000037 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | CENIT – Centro Associativo de Inteligência Têxtil 

Data de aprovação | 11-05-2016 

Data de início | 01-03-2016 

Data de conclusão | 31-12-2017 

Custo total elegível | € 380.999,01 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 323.849,16 EUR 

Objetivos, atividades e resultados esperados |  

Objetivos: 

- Implementar uma estratégia integrada de fomento do empreendedorismo nas 

indústrias têxteis e do vestuário e, mais em geral, nas indústrias da moda; 

- Contribuir para fomentar o espírito empreendedor de jovens qualificados nas 

atividades ligadas à moda e em quadros técnicos qualificados; 

- Aproximar o sistema de Ensino (Tecnológico e Superior) no domínio da Moda, 

do tecido empresarial; 

- Apoiar a sistematização de projetos com potencial empresarial ligados às 

indústrias têxteis e do vestuário e, mais em geral, às indústrias da moda; 

- Mobilizar jovens para a vida económica ativa; 

- Contribuir para a regeneração do tecido empresarial ligado às indústrias da 

moda; 

- Contribuir para o aumento da notoriedade de empresas recém-criadas; 

- Promover a cooperação entre diversos atores, essenciais ao sucesso e 

promoção do empreendedorismo (Empreendedores, Escolas, Empresas, e 

Entidades de suporte à atividade empresarial); 

- Fomentar o conhecimento internacional de boas práticas e estabelecimento de 

relações com o exterior. 



	
Atividades: 

- Promoção do Espírito Empresarial junto do público-alvo; 

- Programa de apoio à criação de iniciativas empresariais; 

- Criação de uma Rede de Suporte aos empreendedores; 

- Programa de Benchmark Internacional. 

Resultados esperados: 

- Contribuir para o nascimento de empresas em sectores de alta e média 

tecnologia e em serviços intensivos em conhecimento. 


