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Um Ano de “IN CASTRO”
Centro de Ideias e Negócios

Em junho de 2015, a Câmara Municipal de Castro Verde inaugurava o Centro de Ideias e Negócios de Castro Verde. Um ano depois,
esta infraestrutura recente no concelho tem vindo a afirmar-se como uma referência no acolhimento empresarial e apresenta
uma ocupação quase total, com 22 empresas fixadas. Luís Soares, coordenador do Centro, fala do primeiro ano de atividade do IN
Castro, dos desafios e dos objetivos alcançados.

O

IN Castro – Centro de
Ideias e Negócios de Castro Verde completa um
ano de atividade a 19 de
junho de 2016, três anos após a
aprovação pelo Programa Operacional do InAlentejo de um dos
projetos prioritários consignados
na Carta Estratégica do concelho
de Castro Verde – o Centro de Iniciativas Empresariais do Baixo
Alentejo, inicialmente designado
de CIEBAL. Um ano passado sobre
a sua inauguração, os números revelam que o IN Castro foi uma opção política acertada, fundamental para a reinvenção do território
através da emergência de novas
dinâmicas de desenvolvimento,
numa ótica de expansão e qualificação do mercado de trabalho.
“Estamos a trabalhar para contrariar processos de despovoamento
e desvitalização socioeconómica
com expressão concreta a nível local. Face ao diagnóstico territorial,
o município de Castro Verde determinou construir uma solução
que permitisse alinhar, de forma
padronizada, funcional e durável,
uma solução capaz de absorver e
processar a mudança. É necessá-

rio influenciar positivamente o
nosso território e isso só se consegue com recurso a um espaço dinâmico, aberto à comunidade, a
novas ideias, experiências e conhecimentos; através de um espaço
direcionado à organização e promoção de iniciativas que tenham
como objetivo estimular uma perspetiva real de exploração e experimentação; através de um espaço
que permita o desenvolvimento
de soluções interativas e inovadoras de valor acrescentado para a
comunidade. É isso que o IN CASTRO representa. Um novo mindset,
explica Luís Soares, coordenador
deste Centro de Ideias e Negócios
de Castro Verde.
Com capacidade física e virtual
para a domiciliação de empresas,
o IN Castro regista atualmente uma
taxa de ocupação na ordem dos
90% (16 empresas com domiciliação física e 6 com domiciliação
virtual), o que corresponde a um
total de 22 empresas aqui sediadas
(1 em regime de consolidação, 7
em regime de pré-incubação e 14
em regime de incubação) e a 29
postos de trabalho, diretos e indiretos. Para o coordenador “os nú-

meros espelham o conforto deste
desafio. Mas não o explicam. Existiu uma preparação, diria invisível,
na proposta de valor que o IN CASTRO queria oferecer aos seus clientes. E essa preparação só se traduziu nos números que hoje se
apresentam porque o conjunto de
atividades e parcerias propostas e
colocadas em prática foram (e são)
substancialmente diferentes das
existentes na região”.
Neste último ano, além de se afirmar como uma importante referência no acolhimento empresarial,
o IN Castro foi, em paralelo, um
espaço potenciador de dinâmicas
e reflexões em torno de questões
substanciais ligadas ao empreendedorismo, sustentado num vasto
leque de parcerias, facultando ferramentas de apoio aos empresários
aqui “residentes”. Destaca-se, neste plano, a promoção do empreendedorismo através da prestação
de consultoria técnica a empreendedores e empresários com particular incidência em áreas chave
como o financiamento, a elaboração de planos de negócio ou
marketing e a dinamização de formações, o que gerou um total de

35 iniciativas (66% de iniciativa
privada e 34% de iniciativa pública) e 660 pessoas. “São inquestionáveis os benefícios que um espaço organizado desta natureza tem
para outras entidades. É com relativa facilidade que qualquer pessoa (ou entidade) pode conduzir
os seus projetos neste ambiente.
E esta proximidade pode e pretende provocar expetativas positivas
não só nas pessoas mas também
nas próprias entidades que procuram um espaço para desenvolver uma atividade temporária
como seja uma reunião, uma sessão de apresentação de um produto ou serviço ou uma ação de
formação. E essa expetativa encontra-se refletida nos números apresentados”.
Um dos desafios desta infraestrutura passa pela “promoção do
empreendedorismo numa lógica
comportamental”. “Basta observar
os números apresentados na modalidade de coworking (espaços
de natureza partilhada). Aquilo que
devia ser uma «comunidade sustentável» em permanente construção, no sentido em que estes espaços podem ser facilitadores do

Luís Soares, coordenador do IN Castro

processo de geração de ideias, é,
ainda, um processo por descobrir”.
Em breve, a Zona de Atividades
Económicas de Castro Verde será
uma realidade e virá complementar o importante trabalho iniciado
pelo IN Castro, o que permitirá alargar o leque de componentes materiais para a instalação física de
iniciativas empresariais no concelho de Castro Verde, promovendo
a dinamização do tecido económico e a melhoria da qualidade de
vida, através da fixação de iniciativas empresariais dirigidas ao mercado regional e suprarregional.
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Carlos Gonçalves / CEO Avila Business Centers / Avila Coworking
“Como gestor de um Centro de Negócios e espaço de Coworking em Lisboa, considero que iniciaativas com o IN Castro – Centro de Ideias e Negócios – fazem todo o sentido existir em localidades como Castro Verde, não
só porque permitem atrair investimento para a região como também possibilita que os empreendedores naturais do Baixo Alentejo ali desenvolvam
os seus projetos empresariais. Investimentos como o INCASTRO são fun-

damentais para fixar a população do interior do país, contribuindo fortemente para a criação de emprego e o desenvolvimento económico da região. Pelo que tive oportunidade de observar, este Centro Empresarial está
dotado de excelentes condições para cumprir esta missão, cumprindo as
boas práticas nacionais e internacionais no seu domínio de atuação”.

David Mota / Ivonline
“O IN Castro representa bem a importância do envolvimento das entidades públicas na dinamização do ecossistema empreendedor a nível regional.
Para criar novas empresas e gerar postos de trabalho duradouros não bastam
boas ideias e bons empreendedores. O trabalho que o IN Castro está desenvolver é de referência neste aspeto. Além da excelente infraestrutura, o apoio
de primeira linha que a equipa técnica está a dar aos empreendedores é es-

sencial para garantir qualidade e critério desde a fase do desenvolvimento
da ideia até à sua implementação. Em alguns casos, é relevante rever o modelo de negócio ou até o público-alvo dos projetos, sendo que pequenos
ajustes podem ter um significativo impacto no risco inicial. Dito isto, creio
que o caminho que o IN Castro está a trilhar é de destaque não só a nível regional, mas também a nível nacional.”

Marco Rego / Diretor Adjunto do Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja
"O IN Castro é um equipamento moderno e com uma filosofia de funcionamento diferenciadora, que vem dar uma resposta efetiva, na área do
acolhimento de novos projetos empresariais no concelho de Castro Verde,
permitindo, em simultâneo, promover uma diversificação da base económica existente e criar emprego qualificado, com especial incidência nos
jovens, onde a taxa de desemprego é muito maior.

É com satisfação que o IEFP IP, através do CENTRO de EMPREGO e FORMAÇÃO PROFISSIONAL de BEJA – SE de OURIQUE, está associado a esta
iniciativa empresarial, através de uma parceria que tem permitido alargar
a oferta de serviços prestados aos potenciais empregadores, nomeadamente na dinamização de sessões/atendimento individual, tendo em vista
a divulgação das medidas de incentivo à criação de emprego, com especial
incidência na área do empreendedorismo".

Laura Soares / Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC)
"Sem dúvida um serviço de distinção na região, não só ao nível das infraestruturas disponíveis, mas essencialmente no apoio técnico e de
aconselhamento que presta em prol do desenvolvimento económico e
dinamização de iniciativas empresariais no concelho. A parceria com a

Vai Acontecer...

ANDC tem sido positiva, fruto de um relacionamento de proximidade
promovido pela equipa técnica do In Castro. É uma estrutura dinâmica
e preocupada em fazer acontecer".

Dia Aberto do IN Castro

Tendo como objetivo assinalar o primeiro
ano de atividade, o IN Castro - Centro de Ideias
e Negócios de Castro Verde organiza, no próximo dia 20 de junho, a partir das 10h00, um

Dia Aberto, para o qual convida os pensadores e fazedores do nosso território a juntar-se
a este programa de valorização de projetos
locais.

Dirigido por Miguel Rego, da Câmara Municipal de Castro Verde, este "think tank" tem
como finalidade refletir sobre as oportunidades locais existentes, algumas alinhadas com

as prioridades regionais, e incentivar a sua
valorização do ponto de vista económico. As
inscrições decorrem até ao dia 17 de junho,
através do e-mail geral@castroverdeinveste.pt

