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CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS ATRAI EMPREENDEDORES

IEMinho com cinco novas
empresas incubadas
Com o início de 2014, cinco novas empresas incubaram-se no IEMinho (Instituto Empresarial do Minho), aumentando para 35 o número de startups e para 81 os postos
de trabalho criados. Os novos negócios são das áreas das áreas da Tecnologia para
a Saúde, Consultoria, Promoção Social, Geologia e Ambiente.

Situado em Soutelo, Vila Verde, o IEMinho soma agora aos seus incubados as empresas
PeekMed (desenvolvimento de tecnologia a ser utilizada no planeamento da cirurgia ortopédica), Mid – Atlantic Wine&Agribusiness Marketing Solutions (consultadoria nas áreas do Marketing e Internacionalização no sector agrícola e Vitivinícola), Promosampas
(prestação de serviços de relações públicas e comunicação para Instituições e empresas
de promoção do empreendedorismo social), Geosite (prestação de serviços no âmbito da
conservação da natureza, mais especificamente na promoção e proteção do património geológico) e Accelonix (fornecedores de soluções e equipamentos para a Indústria eletrónica
e microeletrónica).
O ano de 2013 foi muito positivo para o IEMinho e, consequentemente, para o empreendedorismo na região. Além da duplicação das instalações, o IEMinho alargou em 2013 o seu
leque de serviços e aumentou em 39 por cento o número de empresas incubadas. A aposta
para este ano passa pelo crescimento das suas atividades e dos resultados.
Recorde-se que, além dos espaços físicos devidamente equipados (gabinetes, salas de
reunião, auditório e salas de formação), e da disponibilização dos serviços de receção, secretaria, comunicação eletrónica, limpeza, correio, segurança e Centro de Documentação;
o IEMinho presta um apoio extra às empresas incubadas, através de um vasto conjunto
de serviços de formação, assessoria e consultoria, nas áreas da contabilidade, fiscalidade,
marketing, administrativa e gestão global, mentoring e coaching, facilitando ainda o acesso
dos empreendedores a instrumentos financeiros.
Os interessados em transformar as suas ideias em negócio deverão candidatar-se ao Centro de Incubação de Empresas, apresentando a sua ideia de negócio, que será sujeita a
análise a avaliação por parte da instituição.
Para mais informações contactar, por favor:
H2COM (Isabel Castro, Tlm. 963536596)

