
INOVAÇÃO
E INTRAEMPREENDEDORISMO
NO BAIXO AVE



O INO.BA é uma ação coletiva, 
apoiada pelo NORTE 2020 
(medida SIAC - Sistema de 
Incentivos a Ações Coletivas 
- tipologia Qualificação), 
que visa implementar um 
conjunto de atividades 
orientadas para a 
promoção da inovação e do 
intraempreendedorismo 
nas empresas 
do Baixo Ave.

OBJETIVOS
 

O INO.BA tem como objetivo geral:
Facilitar e dinamizar o surgimento, 

aprofundamento e qualificação de 
processos de inovação em domínios 

estratégicos do tecido empresarial do 
Baixo Ave, através da disponibilização 

universal e não discriminatória de 
informação, conhecimento e competências, 

e da ativação de networking, cooperação e 
coopetição na e para a inovação, a partir de 

abordagens intraempreendedoras.

 
O INO.BA tem como objetivos específicos:

- aumentar os níveis de comunicação, organização, 
articulação e integração com o ecossistema de 

inovação do território

- disponibilizar informação e um quadro de ação 
geral para a inovação nas empresas do território, 

desmistificando ao mesmo tempo pré-conceitos e 
perceções erradas sobre processos de inovação e 

intraempreendedorismo

- facilitar a inovação aberta no território, promovendo a 
participação de vários agentes envolvidos nas principais 

fileiras produtivas e em diferentes níveis das respetivas 
cadeias de valor;

- ativar processos de inovação (individual ou cooperativa) em 
empresas de pequena dimensão

- ativar a utilização de ferramentas e mecanismos de estruturação 
e gestão da IDI nas empresas do território

- promover e facilitar a ativação de processos de 
intraempreendedorismo nas empresas do território 



- facilitar e ativar processos de networking, 
cooperação e coopetição para a inovação 
no território

- aproveitar o capital de inovação de grandes 
empresas do território para despoletar 
novos processos de inovação aberta em 
cadeias de valor presentes no território 

- qualificar cadeias de valor do território ao 
nível da inovação

- potenciar o surgimento de novas ofertas, 
transacionáveis e internacionalizáveis, 
geradoras de maior valor acrescentado 
nacional a partir de processos de inovação

AÇÕES 
 
Ação 1
Roadmap para a Inovação Empresarial no 
Baixo Ave

Ação 2
Ativação e Qualificação do 
Intraempreendedorismo para a Inovação

Ação 3 
Promoção de Dinâmicas de Cooperação e 
Coopetição para Inovar

Ação 4 
Promoção, Divulgação e Disseminação de 
Resultados do Projeto

Ação 5
Dinamização, Coordenação, 
Acompanhamento e Avaliação do Projeto

ATIVIDADES 
PRINCIPAIS
 
1

Caracterização e mapeamento do 
ecossistema de inovação do Baixo Ave
• Avaliação de Necessidades e 

Oportunidades de Inovação
• Mapeamento do Ecossistema de I&D+i com 

articulação ao Baixo Ave
• Avaliação de boas práticas e casos de 

sucesso
• Benchmarking de Processos de Inovação 

Intraempreendedora

2

Ações de promoção da inovação no tecido 
empresarial do Baixo Ave
• Ações de informação, sensibilização e 

capacitação em temas associados à 
inovação e ao intraempreendedorismo

• Programa de Ativação de Agentes e 
Equipas Intraempreendedoras

• Grupo de reflexão para a inovação no 
Baixo Ave

• Concurso de Inovação do Baixo Ave

3

Geração de networking & cooperação para a 
inovação
• Programa de ativação de networking e 

cooperação para a inovação nas cadeias 
de valor do território



AEBA - Associação Empresarial 
do Baixo Ave

www.aeba.pt

Rua Imaculada Conceição nº 86
4785-684 Trofa | Porto | Portugal

T. 252 403 860

F. 252 403 869

gri@aeba.pt


