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EDIFÍCIO MULTIFUNCIONAL DE EMPRESAS 
(EME)

O Edifício Multifuncional de Empresas de Castro 
Marim (EME) foi pensado e construído pela Câmara 
Municipal de Castro Marim. Está sediado num edifí-
cio requalificado de grande valor arquitetónico em 
Castro Marim e apresenta-se como uma plataforma 
de proximidade para o apoio ao desenvolvimento de 
projetos de negócios e criação de empresas, orien-
tada para projetos de caráter inovador da comuni-
dade local, regional, bem como, para a comunidade 
externa e público em geral.  

O QUE FAZ O EME

O Edifício Multifuncional de Empresas tem por 
objetivo central apoiar empreendedores no de-
senvolvimento de ideias de negócio inovadoras 
e escalonáveis, em sectores estratégicos e com  
potencial de crescimento. Para tal, disponibiliza  
um espaço físico para o desenvolvimento das  
respetivas atividades económicas, bem como faci- 
lita o acesso a um conjunto de serviços e entida-
des parceiras, visando incentivar e facilitar a imple-
mentação das atividades no mercado. 

A QUEM SE DESTINA

Destina-se a empreendedores em 
processo de desenvolvimento de ideias 
de negócio inovadoras, com potencial de 
crescimento e implementação no mercado.  
Pessoas singulares ou coletivas, promotoras de um 
projeto empresarial que contribuam para o desenvol-
vimento económico local e para a criação de emprego, 
que pretendam fixar a sua sede social no concelho de 
Castro Marim.

CANDIDATURAS

As candidaturas ao Edifício Multifuncional de Empre-
sas decorrerão em período estipulado em aviso prévio,  
publicado no website do Município (www.cm-castro-
marim.pt) e nos demais locais de divulgação de infor-
mação municipal. 

As condições, formalidades e critérios 
de utilização do EME são estabele-

cidos em Regulamento Municipal  
divulgado no website do  

Município.
INSTALAÇÕES

» Escritórios (núcleos) individuais com ar concionado

» Área de receção à entrada do edifício

» Instalações sanitárias e copa 

» Zonas de circulação

» Pátio interior

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO EME

» Receção ao visitante

» Serviços de Apoio à Incubação

» Apoio na divulgação e promoção da empresa

» Internet wireless e reprografia

» Acesso a salas de reuniões

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
eme@cm-castromarim.pt 

www.cm-castromarim.pt

» Incrementar o empreendedorismo local e regional; 

» Promover o desenvolvimento de atividades 
económicas baseadas na inovação, nos setores 

estratégicos para o concelho de Castro Marim; 

» Estimular a internacionalização das em-
presas locais e regionais; 

» Incluir Castro Marim no mapa do em-
preendedorismo regional e nacional; 

» Criar sinergias inter-regionais; 

» Promover o emprego. 

Principais objetivos do EME  


