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CÂMARA MUNICIPAL DE NISA APRESENTA PROJETO
DE CRIAÇÃO DE “INCUBADORA DE NOVAS EMPRESAS”
No dia 7 de maio, foram apresentados os projetos de arquitetura, especialidades e medições da

INCUBADORA DE NOVAS EMPRESAS a implantar na ZONA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
(ZAE) DE NISA, infraestrutura que visa constituir um espaço físico especialmente projetado

para alojar temporariamente projetos empreendedores, de pequenas e médias empresas, em
novas áreas de negócio que tenham por objetivo fixar-se no Concelho de Nisa.

A infraestrutura proposta, com uma área de implantação de 1.545 m2 numa zona de plenas

características industriais, comporta um layout multifuncional em que o espaço se encontra
organizado para acolher, por um lado, empresas da área de serviços (área estimada em cerca de
152 m2), por outro, disponibilização de uma zona (147 m2) em que se estimule o conceito de

empreendedorismo em coworking, bem como uma área de 762 m2, repartida em 6 unidades,
predestinada a albergar projetos de natureza industrial. A infraestrutura ainda comporta áreas

comuns, em área total de 220 m2 de implantação, como sejam receção, sala de reuniões,
instalações sanitárias, copa e cozinha.

O projeto da INCUBADORA DE NOVAS EMPRESAS, constitui mais um importante passo da
Câmara Municipal de Nisa, no continuado cumprimento da sua missão, em pretender apoiar
entidades, empresas e empreendedores, que pretendam firmar ideias e projetos com potencial
económico, portadores de interesse para o desenvolvimento e competitividade local e regional,
integrando numa infraestrutura de incubação física, devidamente adequada em condições

favorecedoras para estimular o empreendedorismo, criação de postos de trabalho e fixação de
profissionais qualificados no Concelho.

O projeto “INCUBADORA DE NOVAS EMPRESAS EM NISA”, da Câmara Municipal de Nisa, é uma

operação cofinanciada, em 85%, pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional- FEDER,

AAC ALT20-53-2018-03- infraestruturas de acolhimento empresarial, no domínio de
competitividade e internacionalização, ao abrigo do Programa Operacional ALENTEJO2020.
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