Incubadoras Certificadas / Certified Incubators

NIF/ Fiscal
Number

508013755

501132333

504236091

502787228

508225736

Entidade / Entity

ACIBTM

ACISAT - Associação
Empresarial do Alto
Tâmega

ADRAL - AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO
ALENTEJO S.A.

ADRAT - ASSOCIAÇÃO
DE DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO DO ALTO
TÂMEGA

ADRITEM - Associação
de Desenvolvimento
Regional Integrado das
Terras de Santa Maria

Designação comercial da
incubadora / Incubator
Designation

Caracterização da Incubadora (PT)

Incubator Description (EN)

Morada/ Address

Localidade/
Location

Código Postal/
Zip Code

Concelho/
County

Pessoa de Contato /
Contact Person

Telefone/ Telephone

Email

Coordenadas GPS/ GPS Coordinates

InCubo

A Associação para o Centro de Incubação de Base
Tecnológica do Minho foi criada a 1 de Março de 2007,
Associação de direito privado, sem fins lucrativos, com
sede social no concelho de Arcos de Valdevez. A
Associação tem por objeto a gestão e exploração do
Centro de Incubação, constituindo-se como agente
promotor do espírito empreendedor, mas também como
player na atração de atividades empresariais e
investimentos orientados para as tecnologias bem como
na criação e exploração de interfaces e redes de
cooperação e de inovação.

The Association for Technology Incubation Center of Minho
was created on March 1, 2007, establishing itself as an
association of private, nonprofit, headquartered in the
municipality of Arcos de Valdevez. The Association has
engaged in the construction, management and operation of
the Incubation Centre, as well as creating conditions for the
development of Business plans and to host projects of I&D,
particularly for companies based technology that foster
innovation and propagate within the economic base
installed within its territorial area of coverage.

Passos –
Guilhadeses

Arcos de
Valdevez

4970-786

ARCOS DE
VALDEVEZ

Francisco Araújo

(+351)258510050

info@incubo.eu

Local / Venue

Beco do Trem,
Pavilhão
Expoflávia

Chaves

5400-549

CHAVES

Ana Gae

(+351)276332115

ana.gae@acisat.pt

Local / Venue

Évora

7005-513

ÉVORA

Daniel Janeiro

(+351)266769150

daniel.janeiro@adral.p
t

Local / Venue

Project Booster - Alto
Tâmega

A ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega criou
o Project Booster - Incubadora Alto Tâmega com a
ACISAT - Alto Tâmega Business Association created the
missão de contribuir para a dinamização de um
Project Booster - Alto Tâmega Incubator with the mission to
ecossistema empreendedor, que transforme o território develop an entrepreneurial ecosystem, transforming the
num espaço acolhedor de referência para o
territory into a cozy space of reference for the development
desenvolvimento de novas ideias e negócios: startups,
of new ideas and business: startups, scaleups and family
scaleups e family businesses in generational transition
businesses in generational transition that consider a
que tenham o Alto Tâmega como uma hipótese de
hypothesis of location in the Alto Tâmega Region.
fixação. O espaço para incubação e o vasto leque de
Incubation space and a wide range of services ensure a
serviços garantem um acompanhamento holístico em
holistic follow-up at any stage of the entrepreneurial
qualquer fase do projeto empreendedor. Enfoque
project. Special focus in the agro-food and forestry sectors,
especial nos setores agroalimentar e florestal, do
tourism and health, technological, R&D and innovation in
turismo e saúde, tecnológico, de I&D e inovação no
trade.
comércio.

ADRAL - Agência de
Desenvolvimento
Regional do Alentejo

A ADRAL gere 3 Incubadoras: A Évoratech, o CAME, e o
ADRAL is in charge of 3 Incubators: Évoratech –Évora, the
CAESC. As 3 incubadoras estão concebidas para acolher
CAME –Montemor-o-Novo, and the CAESC –Santiago do
empresas, empreendedores e ideias de negócio na sua
Cacém. The 3 incubators are designed for hosting
fase embrionária ou em fase de aceleração.
companies, entrepreneurs and business ideas in early stage
Disponibilizam espaço físico e/ou apoio logístico para o
or acceleration phase. Provide physical space and support
Rua Intermédia
desenvolvimento de ideias de negócio e localização de
services for the development of business ideas. We have
PITE, nº 4 e nº 6
empresas, na sua fase de arranque, serviços de
consulting, mentoring, training and information, in different
consultoria, tutoria, formação e informação, nas
specialized services. Inside Évoratech we have a FABLAB.
modalidades de informação física (salas individuais e de
We have physical and virtual incubation services.
cowork) ou virtual.

Incubadora da ADRAT

O modelo de incubação preconizado pela ADART é um
The incubation model advocated by ADART is one in which
no qual o processo de incubação é uma das fases de
the incubation process is one of the phases of the whole
todo o processo de apoio à criação e lançamento de
process of supporting the creation and launching of new
Av. da
novas empresas/startups.A incubadora ADRAT pretende
startups. The ADRAT incubator intends to make available to Cooperação, Edif.
disponibilizar aos empreendedores, startups e novas
Outeiro Seco
entrepreneurs, startups and new companies a set of
Inditrans LTA1 - nº
empresas um conjunto de serviços especializados de
specialized services of orientation, support and specialized
2
orientação, apoio e acompanhamento técnico
technical accompaniment, in a comprehensive and
especializado, de forma abrangente e personalizada,
personalized way, to respond to their needs.
para responder às suas necessidades.

5400-673

CHAVES

Alexandrina Maria
Martins

(+351)276340920

geral@adrat.pt

Local / Venue

A Ágora Business Academy pertence à ADRIEEM, uma
associação de desenvolvimento regional. Com uma
experiência de 12 anos em cooperação e mais de 110 de
parceiros que integram redes colaborativas em diversos
domínios, nomeadamente em empreendedorismo
artesanal. A Ágora apresenta uma estrutura funcional
com recursos humanos experientes, preparados para
desenvolverem com o empreendedor um plano de
incubação adequado para as 3 fases de incubação. A
Ágora oferece ainda serviços de apoio para a definição
do modelo de negócio, metodologias de análise do
mercado e concorrência e apoio à gestão operacional da
startup.

3700-616

OLIVEIRA DE
AZEMÉIS

Maria Teresa
Pouzada

(+351)256878230

hello@ineuroparque.p
t

Local / Venue

IN EUROPARQUE

The Ágora Business Academy is part of ADRIEEM, a regional
development association. With a 12 years experience in
cooperation, and more than 110 partners integrated in
various fields of collaborative networks, namely in artisan
Centro Cívico
entrepreneurship. The Ágora has a functional structure with
Justino Portal, 1º
senior human resources, prepared to develop with the
andar, Largo
entrepreneur a suitable incubation plan for the 3 phases of
Justino Portal
incubation. Ágora also offers support services for the
definition of the business model, methodologies of market
analysis and competition and support to the operational
management of startup.
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Cesar Oliveira de
Azeméis

Incubadoras Certificadas / Certified Incubators

505618451

513061231

510039170

501610480

501339612

AEL - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE
LAFÕES

AGÊNCIA DNA CASCAIS CASCAIS UM CONCELHO
EMPREENDEDOR

AIEL - ASSOCIAÇÃO
PARA A INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO
DE LISBOA

AIRO - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DA
REGIÃO OESTE

AIRV - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DA
REGIÃO DE VISEU

AEL-STARTUP INCUBADORA DE
EMPRESAS DE LAFÕES

DNA Cascais

A AEL_STARTUP é uma incubadora de empresas, da AEL AEL_STARTUP is a business incubator, AEL - Lafões Business
– Associação Empresarial de Lafões, a 5km da A25. A 20 Association, 5 km from the A25. 20 minutes from Viseu, 30
minutos de Viseu, a 30 de Aveiro e 1h do Porto. Perto from Aveiro and 1h from Porto. Close to the Universities of
das Universidades de Aveiro, Coimbra, Porto e do
Aveiro, Coimbra, Porto and the Polytechnic Institute of
Instituto Politécnico do Viseu.
Viseu.
Rua Dr. Gil Cabral,
A AEL_STARTUP tem 3 estruturas de incubação:
AEL_STARTUP has 3 incubation structures:
Nº 13
1 Incubadora com 10 escritórios no centro de Vouzela; 1
1 Incubator with 10 offices in the center of Vouzela; 1
Incubadora a Céu Aberto, com 10 lojas de Rua, Vouzela;
outdoor Incubator, with 10 stores in street; 1 thermal
1 incubadora Termal, nas Termas de S. Pedro do Sul;
incubator, in the Spa of S. Pedro do Sul; Partnerships with
Parcerias com Bancos, Camaras Municipais, investidores
Banks, Municipal Chambers, investors

Associação sem fins lucrativos, constituída por tempo
Non-profit association, established for an indefinite period
indeterminado, denominada Agência DNA Cascais –
of time, called Agência DNA Cascais - Cascais, an
Cascais, um concelho empreendedor. A DNA Cascais tem
entrepreneurial municipality. DNA Cascais aims to
por objeto contribuir, por todos os meios adequados,
contribute by all appropriate means to the promotion,
para a promoção, incentivo e desenvolvimento do
encouragement and development of entrepreneurship in
empreendedorismo em geral, com especial incidência
general, with a special focus on promoting young and social
para a promoção do empreendedorismo jovem e social
entrepreneurship in the municipality of Cascais.
no Concelho de Cascais.

Ninho de
Empresas DNA
Cascais, Cruz de
Popa

Vouzela

3670-236

VOUZELA

João Batista

(+351)232748024

geral@ael.pt

Local / Venue

Alcabideche

2645-449

CASCAIS

Marta Nunes

(+351)214680185

marta.nunes@dnacasc
ais.pt

Local / Venue

Startup Lisboa

A Startup Lisboa é uma incubadora de empresas
inaugurada em 2012, e conta com três entidades
fundadoras: CM Lisboa, IAPMEI e Montepio.
Apoia o desenvolvimento e o crescimento das startups,
ajudando-as a atrair clientes, investimento, a escalarem
e a tornarem-se globais. O modelo de incubação consiste
em estabelecer a ligação a mentores que podem ajudar
os empreendedores a desenvolverem o seu negócio;
providencia o acesso a parcerias; conecta os
empreendedores a investidores; promove a partilha de
conhecimento entre os incubados e organiza atividades
e eventos de networking.

Startup Lisboa is an incubator, based in Lisbon's downtown
to help startup in Tech, Commerce and Tourism areas, and a
residence for entrepreneurs.
Opened in 2012, supports the development and growth of
Rua da Prata nºs
the startups, helping them to scale up, and become global.
78 / 80
Startup Lisboa establishes links to mentors, provides access
to partners that offer specialized services, connects
entrepreneurs to investors, promotes knowledge sharing
between the entrepreneurs, and networking events.

Lisboa

1100-413

LISBOA

Marta Miraldes

(+351)966533365

marta.miraldes@start
uplisboa.com

Local / Venue

Caldas Empreende

A Incubadora de Empresas Caldas Empreende é
promovida pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha
e pela AIRO - Associação Empresarial da Região Oeste
iniciado os serviços de apoio à incubação em 2004.
A AIRO é entidade acreditada pelo IEFP para apoio
técnico a empreendedores, pela CASES e ainda pelo
Portugal 2020 para os vales de empreendedorismo,
incubação, inovação e internacionalização.
A AIRO presta um apoio diverso em apoio à formalização
da empresa, gestão, área financeira, marketing, juridica
entre muitas outras através da sua equipa de Recursos
Humanos.

Caldas Empreende is a nonprofit private law entity born in
2004 by AIRO and the City Hall of Caldas Da Rainha.
Our mission is to promote entrepreneurship, innovation
and new technologies and to give our contribute to the
Avenida Infante D.
creation of new business projects in the west region. AIRO is
Henrique n.2,
an entity accredited by IEFP for technical support to
Edificio do Centro
entrepreneurs, by CASES and by the Portugal 2020 for
Empresarial do
entrepreneurship, incubation, innovation and
Oeste
internationalization vouchers.
AIRO provides diverse support in support of the company's
formalization, management, financial, marketing, legal and
many others through its Human Resources team.

Caldas da
Rainha

2500-918

CALDAS DA
RAINHA

Sérgio Félix

(+351)262841505

sergio.felix@airo.pt

Local / Venue

Viseu

3500-618

VISEU

Francisca Peixoto

(+351)232470290

fpeixoto@airv.pt

Local / Venue

As Incubadoras de Empresas da AIRV promovem o
acompanhamento de empresas inovadoras na sua fase AIRV's Business Incubators support innovative companies in
embrionária e de arranque, colocando-as num mesmo
their start-up phase by placing them in the same physical
espaço físico e pondo ao seu dispor um conjunto de
space and putting at their disposal a set of services and
serviços e gabinetes com áreas individualizadas,
offices with individualized areas, giving them, the possibility
AIRV - Associação
Ed Expobeiras
proporcionando-lhe, desta forma, a inserção num
to know the business world, providing the necessary
Empresarial da Região de
Parque Industrial
ambiente empresarial, bem como as condições
conditions for success in the initial phase. It also aims to
Viseu
de Coimbrões
necessárias ao seu sucesso na fase inicial. Visa-se ainda, promote the interaction between the business community
a promoção da interação entre o meio empresarial e as and educational institutions, in order to take advantage of
instituições de ensino, com vista a usufruir das
the benefits, synergies and complementarity that can result
vantagens, sinergias e complementaridade que daí
from this partnership.
decorre.
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504746383

501775501

504608096

509988830

508664144

509402267

AMADORA INOVATION,
E.M. UNIPESSOAL LDA

Amadora Tech

A Amadora TECH é uma incubadora que pretende,
Amadora TECH is an incubator that intends, through
através da inovação e criatividade, disponibilizar aos
innovation and creativity, to provide the entrepreneurs with
empreendedores condições adequadas ao seu fomento,
adequate conditions for their promotion, start-up and
arranque e aceleração. Temos como principal objetivo, a
acceleration. Our main objective is the promotion and
promoção e acompanhamento de startups e empresas já
Rua Henrique
monitoring of startups and existing companies, providing
existentes, disponibilizando espaços físicos, gabinetes
Paiva Couceiro, Nº
physical spaces, offices and / or laboratories, and a set of
e/ou laboratórios, e um conjunto de serviços e apoios
10
services and supports that allow us to develop a dynamic
que lhe proporcionem a inserção num ecossistema
ecosystem and mobilize their skills and capabilities,
dinâmico e mobilizador das suas competências e
ensuring the appropriate support for their development
capacidades, garantindo-lhes assim o suporte adequado
and future sustainability.
ao seu desenvolvimento e sustentabilidade futura.

Amadora

2700-453

AMADORA

Adelino Manuel
Serras

(+351)963031137

adelino.serras@escola
intercultural.pt

Local / Venue

Rede nacional de
incubação/ aceleração
ANJE - centros de
incubação/ aceleração na
ANJE - ASSOCIAÇÃO Maia e em Aveiro, Évora,
NACIONAL DE JOVENS Faro, Gondomar, Lisboa,
EMPRESÁRIOS
Matosinhos, Porto
(Portugal Global e Centro
de Incubação e
Aceleração do Porto),
Póvoa de Varzim e Vizela.

A ANJE é um ecossistema empreendedor de referência
em Portugal, gerindo uma rede de centros incubação/
aceleração que representa um investimento inicial global
de 8 milhões e 880 mil euros. Ao todo são 11 os centros
da ANJE espalhadas pelo país e correspondem a mais de
140 espaços físicos para a instalação de empresas, aos
quais se somam inúmeras possibilidades de incubação
virtual. Com uma taxa de ocupação média na ordem dos
75%, as incubadoras/ aceleradoras da ANJE acolheram,
em 2016, 235 empresas.

ANJE is a reference entrepreneurial ecosystem in Portugal,
managing a network of incubation / acceleration centers
that represents an initial global investment of 8 million and
880 thousand euros. Altogether there are 11 ANJE centers
spread across the country and correspond to more than 140
physical spaces for the installation of companies, to which
are added numerous possibilities for virtual incubation.
With an average occupancy rate of around 75%, ANJE's
incubators / accelerators welcomed, in 2016, 235
companies.

Rua Paulo da
Gama, Casa do
Farol

Porto

4169-006

PORTO

Iria Magalhães

(+351)220108000

incubacao@anje.pt

Local / Venue

ANPME - ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DAS PME

A INCUB´UP ANPME tem um serviço de recepção com
INCUB'UP ANPME has a reception service with telephone
atendimento telefónico, marcação de reuniões e
service, meeting appointments and call forwarding, printing
reencaminhamento de chamadas, serviços de impressão,
services, photocopying and scanning. Incubated companies
fotocópias e digitalização. As empresas incubadas têm ao
have meeting rooms, an auditorium, training rooms and a
dispor salas de reuniões, auditório, salas de formação e
lounge bar.
um bar lounge.
The entrepreneur will have access to a set of support
O empreendedor terá acesso a um conjunto de serviços
services, namely market studies, marketing and business
de suporte, nomeadamente estudos de mercado, planos
plans, legal advice, incentive applications, financial and
de marketing e de negócios, assessoria jurídica,
fiscal consulting, digital economy and recruitment and
candidaturas a incentivos, consultoria financeira e fiscal,
selection.
economia digital e recrutamento e seleção.

Rua Julio Dinis,
210

Porto

4050-318

PORTO

Paula Hespanhol

(+351)226052340

paulahespanhol@anp
me.pt

Local / Venue

StartSilkHub

A StartSilkHub criada em 2016, registada na RNI desde
2018, intervém nas áreas do marketing e marketing
digital, assessoria jurídica, serviços financeiros,
desenvolvimento de produtos e serviços de apoio à
proteção de direitos de propriedade intelectual e
serviços de gestão. Surgiu no seguimento da incubação
Legendary, Portus Regium, entre outros. Gestão e
capacitação de + 100 projetos em espaço de coworking –
denominado “Coworking Lionesa”. Atividade
desenvolvida pela Astrolábio desde 2012.

StartSilkHub created in 2016, registered at RNI since 2018,
has developed activitie in marketing and digital marketing,
legal advice, financial services, product development and
support services for the protection of intellectual property
rights and management services. It emerged following the
incubation of projects as Legendary, Portus Regium, and
others. Management and training of + than 100 projects in a
coworking space - "Coworking Lionesa".

Rua da Lionesa
446, CE Lionesa
Ed. C12

Leça do Balio

4465-671

MATOSINHOS

Adriano Fidalgo de
Sousa

(+351)222083048

adrianofidalgo@astrol
abio.com.pt

Local / Venue

Associação Acredita
Portugal

A Acredita Portugal possui dois espaços de incubação,
um na área das indústrias criativas e outro voltado para
empreendedores tecnológicos e economia social, ambos
em regime de cowork, a fim de fomentar a criação de
relacionamentos e a criação de redes entre incubadoras.
O projeto de incubação tem capacidade para suportar
um total de 70 projetos empresariais, 45 no polo ligado
às indústrias criativas e 30 ligados à economia social e às
novas tecnologias.

Acredita Portugal have two incubation spaces, one in the
area of creative industries and another one turned to
technological entrepreneurs and social economy, both on a
cowork basis, in order to foster the creation of
relationships, and networking among incubators.
The incubation project has the capacity to support a total of
70 entrepreneurial projects, 45 at the pole connected to the
creative industries and 30 linked to the social economy and
new technologies.

R. Cândido dos
Reis, nº137

Vila Nova de
Gaia

4430-999

VILA NOVA DE
GAIA

Fernando Fraga

(+351)927532763

fernando.fraga@acred
itaportugal.pt

Local / Venue

INCUBADORA | BLC3

A Incubadora | BLC3 é uma estrutura direccionada para a
criação e desenvolvimento de novos modelos de
The BLC3 | Incubator, is an structure directed to the
negócio. Proporciona-se o apoio ao nascimento e
creation and development of new business models.
evolução de projectos empresariais, inovadores e
Provides support from the birth through the evolution of
tecnológicos, que apostem na valorização do território,
innovative and technological advanced business projects
inovação, diferenciação e na criatividade para gerarem
that bet on territory development, innovation,
emprego de qualidade e valor para as regiões rurais e
differentiation and creativity to generate quality jobs with
interiores de Portugal.
value for rural and inner regions in Portugal.
Possui um contacto privilegiado com o meio
It has a privileged contact with the university environment,
universitário, principalmente no que concerne às áreas
especially in the areas of scientific research, technology,
da investigação científica, tecnológica, inovação e
innovation and creativity.
criatividade.

Rua Nossa
Senhora da
Conceição 2,
Lagares da Beira

Oliveira do
Hospital

3405-155

OLIVEIRA DO
HOSPITAL

Bernardo Rocha

(+351)238641059

incubadora@blc3.pt

Local / Venue

ASTROLÁBIO Orientação e Estratégia,
SA

ASSOCIAÇÃO ACREDITA
PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO BLC3 CAMPUS DE
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

INCUB´UP ANPME
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507930452

506297373

509451047

500032335

508767229

508774128

ASSOCIAÇÃO CENTRO
DE INCUBAÇÃO DE
EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA VASCO
DA GAMA

ASSOCIAÇÃO DA
INCUBADORA DO BEIRA
ATLÂNTICO PARQUE

ASSOCIAÇÃO ESTUFA PLATAFORMA
CULTURAL

ASSOCIAÇÃO
INDUSTRIAL
PORTUGUESA Confederação
Empresarial

ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO
BRIGANTIA ECOPARK PARQUE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA

ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO
RÉGIA-DOURO PARK

O Sines Tecnopolo assume a missão de catalisador e
Mission: Sines Tecnopolo has the purpose of being the
dinamizador do Ecossistema Sines, sendo este uma
catalyst and driving force of the Sines’ Economic Ecosystem,
plataforma de interacção entre as grandes empresas, as
acting as a link between the large corporations, the SME’s,
PME's, a administração pública, as instituições de ensino
the public sector and the Universities and other scientific
superior e demais entidades do Sistema CientíficoZ.I.L. II, Lote 122 A
research entities.
Tecnológico.
Sines Tecnopolo is the BIC Alentejo, certified by EBN
O Sines Tecnopolo é o BIC Alentejo, certificado pela EBN
(European Business & Innovation Center Network), the
(European Business & Innovation Centre Network), a
largest European entrepreneurship and innovation network.
maior rede de empreendedorismo e inovação europeia.

Sines

7520-309

SINES

Mónica Morais de
Brito

(+351)269000300

info@sinestecnopolo.
org

Local / Venue

A atividade da AIBAP consiste na promoção e
acompanhamento de projetos e empresas inovadoras na
sua fase embrionária e de start-up, colocando-as num
mesmo espaço físico e pondo ao seu dispor um conjunto
de serviços e gabinetes com áreas individualizadas,
proporcionando-lhes, desta forma, a inserção num
ambiente empresarial adequado bem como as condições
necessárias ao seu sucesso na fase inicial.

Mira

3070-436

MIRA

Adriana Santos

(+351)965257183

miracenter2015@gmai
l.com

Local / Venue

TORRES INOV-E é um programa orientado para o
acolhimento de propostas de negócios assentes em
TORRES INOV-E is a program aimed at welcoming business
ideias novas e diferenciadoras ou capazes de reinventar
proposals based on new and differentiating ideas or
negócios já existentes, criado pela Estufa – Plataforma
capable of reinventing existing businesses, created by
Cultural e pela Câmara Municipal de Torres Vedras. Faz
Estufa - Plataforma Cultural and the Torres Vedras City
Largo Dr. Justino
Torres Vedras
uma clara aposta na Economia Baseada no
Council. It makes a clear bet on the Knowledge-Based
Freire Nº 7
Conhecimento, isto é, numa economia pós-industrial em Economy, that is, a post-industrial economy in which capital
que o capital tem base intelectual (capital humano), que has an intellectual base (human capital), which in the long
a prazo se tornará numa nova indústria estratégica da
term will become a new strategic industry in the Region.
Região.

2560-636

TORRES
VEDRAS

Liliana Garcia

(+351)925204267

torres.inov-e@cmtvedras.pt

Local / Venue

Centro de Incubação
Empresarial

O Centro de Incubação Empresarial da Associação
Industrial Portuguesa visa apoiar a criação e
desenvolvimento de novas empresas, através de serviços
de facilitação e aceleração em actividades inovadoras e
de elevado valor acrescentado. Com uma localização
privilegiada no centro de Lisboa, dispõe ainda de uma
vasta rede de contactos que advém da sua longa
experiência junto do meio empresarial e empreendedor,
quer ao nível das comunidades regionais quer ao nível
internacional.

The Business Incubation Center of the Portuguese Industrial
Association aims to support the creation and development
of new companies through facilitation and acceleration
Praça das
services in innovative activities with high added value. With
Indústrias
a privileged location in the center of Lisbon, it also has a
Apartado 3200 EC
vast network of contacts that comes from its long
Junqueira
experience in the business and entrepreneurial
environment, both at the level of regional communities and
internationally.

Lisboa

1301-918

LISBOA

Filipe de Sousa
Martins

(+351)213601048

filipe.martins@aip.pt

Local / Venue

Associação para o
Desenvolvimento do
BRIGANTIA ECOPARK

A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO
BRIGANTIA ECOPARK tem como objeto a promoção,
lançamento e gestão do BRIGANTIA ECOPARK - Parque
de Ciência e Tecnologia, que visa contribuir para a
desenvolvimento económico da região em que se insere,
através da instalação de empresas de base tecnológica,
centros de investigação e do ensino superior, bem como
apoiar e acompanhar a incubação de empresas e
promover o empreendedorismo;

The "Associação para o Desenvolvimento do BRIGANTIA
PARK" ( BRIGANTIA ECOPARK ASSOCIATION FOR THE
DEVELOPMENT OF BRIGANTIA ECOPARK) aims to promote,
launch and manage BRIGANTIA ECOPARK - Science and
Technology Park, which aims to contribute to the economic
development of the region in which it is inserted, through
the installation of technology-based companies, centers for
research and higher education, and to support and monitor
business incubation and promote entrepreneurship;

Bragança

5300-358

BRAGANÇA

Alex Olivier Alves
Rodrigues

(+351)969573427

arodrigues@brigantiaecopark.pt

Local / Venue

Andrães

5000-033

VILA REAL

Nuno Félix Augusto

(+351)259308200

rita.estacio@regiadour
o.com

Local / Venue

Sines Tecnopolo

AIBAP

Torres Inov-e

Regia Douro Park

AIBAP's activity consists in the promotion and follow-up of
innovative projects and companies in their embryonic and
start-up phase, placing them in the same physical space and
Rua do
putting at your disposal a set of services and offices with
Matadouro, 149
individualized areas, in this way, the insertion in an
appropriate business environment as well as the necessary
conditions for its success in the initial phase.

AV. Cidade de
León , 506

O REGIA DOURO PARK está focado nas áreas
agroalimentar, agroindustrial, enologia, vitivinicultura e
The REGIA DOURO PARK is focused on agri-food, agrovalorização ambiental e assenta em elevadas
industry, winemaking, wine industry and environmental
competências científicas, numa incubadora e
valorization. It is based on high scientific skills, incubator
aceleradora de empresas, num polo tecnológico de
and accelerator of companies, a technological pole of
Regia Douro Park excelência e num business center que estruturam toda a excellence and a business center that structures the whole
Andrães
arquitetura do projeto e conferem coerência à sua oferta
design of the project, giving consistency to its support,
integrada, bem ancorada em espaços, competências e based on skills and cooperation, which simplify the work of
práticas de natural cooperação, que simplificam o
companies.
trabalho das empresas.
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Incubadoras Certificadas / Certified Incubators

503545562

513760571

502177101

ASSOCIAÇÃO PARQUE
DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
ALMADA/SETÚBAL MADAN PARQUE

BUILD UP LABS
Unipessoal LDA

CÂMARA MUNICIPAL
DA LOURINHÃ

MADAN PARQUE

O Madan Parque é um Parque de Ciência e Tecnologia
criado em 1995, cuja missão é desempenhar um papel
de interface entre a academia e as empresas. O Madan
Parque opera uma incubadora de base tecnológica cujo
papel é de Facilitador e Acelerador das Startups. Em
estreita relação com a NOVA FCT a incubadora oferece
uma ampla gama de serviços de valor agregado, visando
ao crescimento e internacionalização das Startups
instaladas. Madan Parque Serviços: 1) INCUBAÇÃO; 2)
COACHING; 3) CAPITAL DE SEMENTE; 4) INTERNACIONAL;
5) LABs Innovation NOVA FCT

NOVA Madan Parque is a Science and Technology Park
created in 1995 with the mission is to play as an interface
between research academia and business development.
NOVA Madan Parque operates a technology-based
incubator whose role is as Facilitator and Startups
Accelerator with a wide range of value-added services,
aiming at the growth and internationalization of installed
Startups. Madan Park Services:
1) INCUBATION (with SOFT LANDING); 2) COACHING; 3)
SEED CAPITAL; 4) INTERNATIONAL; 5) LABs, Bridging
Innovation NOVA FCT.

Build Up Labs é uma spin-off da agência de marketing Build Up Labs is a spin-off from the leading digital marketing
digital comOn.
agency comOn.
Foi criada para colaborar com empreendedores na
The goal is to work with entrepreneurs in building and
construção e lançamento de novos negócio digitais,
launching new digital businesses, valuing almost two
capitalizando a experiência de quase duas décadas da
decades of experience from comOn in managing and
Edifício Altejo,
Build Up Labs Unipessoal
comOn na gestão e crescimento de marcas online.
growing brands online.
Rua 3 da Matinha,
LDA
Dos projetos apoiados em 5 anos de atividade, já houve
In 5 years, we’ve had Exits (one to L’Oreal), sustainable
Nº 101
Exits (para a L’Oreal), negócios sustentáveis, rondas Seed
businesses, Seed rounds and of course, failures. Our
e claro, alguns falhanços. A operação física está num
physical space is a a reference in Marvila/Beato area, the
espaço de referência na zona de Marvila/Beato – o
HOOD (hood.pt).
HOOD (hood.pt).

StartUp Lourinhã

A StartUp Lourinhã é uma iniciativa da Câmara Municipal
da Lourinhã que surgiu para a dinamização económica StartUp Lourinhã is an initiative of the Lourinhã City Council,
concelhia, atuando como o braço económico do
which emerged for the economic dynamization of the
município e tendo por missão a promoção e o
municipality, acting as the economic arm of the municipality
desenvolvimento económico da região. Assim, os seus
and having as mission the promotion and economic
Rua João Luis de
principais objetivos são: Estabelecer a ligação entre as
development of the region. Thus, its main objectives are:
Moura N.º 60
escolas e o tecido empresarial do concelho da Lourinhã;
Establish the link between the schools and the business
Atrair investimento para manter e criar emprego; Atrair
fabric of the county of Lourinhã; Attract investment to
empresários e empreendedores nacionais e
maintain and create employment; Encourage the creation
internacionais; Fomentar a criação de Startups com
of Startups with high internationalization potential.
elevado potencial de internacionalização.
A incubadora do Loures INOVA tem uma proposta de
valor única: inovação nos setores agroalimentar, logística
e transportes; situa-se no MARL, com o acesso a cerca de
900 operadores; programas de aceleração direcionados;
aconselhamento, mentoria e coaching. Em regime virtual
ou presencial, com espaços de escritórios em cowork,
partilhados ou individuais, proporciona o acesso a uma
rede de parceiros, mentores e especialistas nacionais e
internacionais e inúmeras atividades de networking.

The INOVA Loures incubator has a unique value proposition:
innovation in the agro-food, logistics and transport sectors;
is located in MARL, with access to around 900 operators;
Avª Santa Maria
targeted acceleration programs; mentoring and coaching.
(M.A.R.L.), São
Virtual or face-to-face, with shared or individual office
Julião do Tojal
space in cowork, it provides access to a network of national
and international partners, mentors and experts and
numerous networking activities.

501294996

CÂMARA MUNICIPAL DE
LOURES

506627888

A Incubadora para Inovação do Interior e Negócios
The Incubator for Innovation of the Interior and CrossTransfronteiriços (3INT) tem como missão apoiar os
border Business (3INT) has the mission to support the
empreendedores no desenvolvimento de ideias de
entrepreneurs in the development of business ideas. 3INT is
negócio. A 3INT corresponde a uma iniciativa do
3INT - Incubadora para
an initiative of the Municipality of Vimioso, aiming to
CÂMARA MUNICIPAL DE
Município do Vimioso, com o objetivo dotar o território
Inovação do Interior e
provide the territory with the necessary skills to promote
VIMIOSO
das competências necessárias para se promover e gerar
Negócios Transfonteiriços
and generate value, for its affirmation as a core of
valor, para a sua afirmação enquanto núcleo de
competitiveness, interactivity and as a receiver of
competitividade, de interatividade e recetor de projetos
entrepreneurial projects, aimed at the development of the
empreendedores, direcionados ao desenvolvimento do
interior and cross-border businesses.
interior e de negócios transfronteiriços.

509832016

CAPITAL DOURO Associação Industrial,
Comercial e de Serviços
de S. João da Pesqueira

Rua dos
Inventores

Loures Inova

DOURO-STARTUP

Praça Eduardo
Coelho

DOURO_STARTUP - is a business incubator of CAPITAL
DOURO_STARTUP – INCUBADORA de empresas da
DOURO - Business Association. Located in S. João da
CAPITAL DOURO –Associação Empresarial. Localizada em
Pesqueira, in the heart, of Douro Wine Region. The oldest
S. João da Pesqueira, no coração da Região Douro
Wine Region in the World, where Port wine is produced.
Vinhateiro. A Região vinhateira mais antiga do Mundo.
DOURO_STARTUP has 3 incubation structures
Museu Eduardo
DOURO_STARTUP tem 3 estruturas de incubação:
1 Incubator, 8 offices in the center of S. João da Pesqueira, Tavares, Praça da
1 Incubadora, 8 escritórios no centro de S. João da
in the Caixa Credito Agrícola, 1 Incubator, 3 offices in the
República 1
Pesqueira, na Caixa Credito Agrícola, 1 Incubadora, 3
Eduardo Tavares Museum, 1 Incubator, 6 offices in the
escritórios no Museu Eduardo Tavares, 1 Incubadora, 6
Wine Museum. Partnerships with Banks, Municipal
escritórios no Museu do Vinho. Possui parcerias com
Chambers, investors and SME's.
Bancos, Municípios, investidores e PMEs.
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Caparica

2825-182

ALMADA

Lara Ligeiro

(+351)210438600

lara.ligeiro@madanpa
rque.pt

Local / Venue

Lisboa

1950-326

LISBOA

Ana Correia

(+351)218988160

adn@comon.pt

Local / Venue

Lourinhã

2530-157

LOURINHÃ

João Paulo
Henriques
Mergulhão

(+351)261410138

startup@cmlourinha.pt

Local / Venue

Loures

2664-500

LOURES

Sónia Figueiredo

(+351)218000082

info@louresinova.pt

Local / Venue

Vimioso

5230-315

VIMIOSO

Paulo Braz

(+351)273518120

paulo.braz@cmvimioso.pt

Local / Venue

S. João da
Pesqueira

5130-336

S. JOAO DA
PESQUEIRA

Paulo Mendonça
Tolda

(+351)910248569

capitaldouro@gmail.c
om

Local / Venue

Incubadoras Certificadas / Certified Incubators

509528678

980654742

504748114

505873567

502385855

510138110

CATAA - ASSOCIAÇAO
CENTRO DE APOIO
TECNOLÓGICO AGROALIMENTAR DE
CASTELO BRANCO

DEMIUM STARTUPS
SOCIEDAD LDA

DESMOR EM S.A

EMPET - Parques
Empresariais de Tavira,
EM

ESPAÇO ATLÂNTICO
FORMAÇÃO
FINANCEIRA, SA

FABSTART - Fábrica de
Startups S.A.

CATAA/CEi Centro de
Empresas Inovadoras

O CEi Centro de Empresas Inovadoras de Castelo Branco
CEi Innovative Business Center of Castelo Branco is an
é uma incubadora em funcionamento desde o início de
incubator in operation since the beginning of 2014 in the
2014 na capital de distrito Castelo Branco. O CEi conta
district capital of Castelo Branco. CEI counts on 1,385 m2 of
com 1.385 m2 de área de incubação distribuídos por 35
incubation area distributed by 35 offices (of several
gabinetes (de várias dimensões) e 6 oficinas, Salas de Codimensions) and 6 workshops, Co-work Rooms, FabLab CB,
work, FabLab CB, Auditório, Sala de Reuniões, Sala de
Auditorium, Meeting Room, Workspace and Bar / Cup. In
Trabalhos e Bar/Copa. Nas várias fases de incubação –
the various phases of incubation - pre-incubation,
pré-incubação, incubação, desenvolvimento de negócios
incubation, business development or virtual incubation ou incubação virtual – as startups e os seus
the startups and their entrepreneurs are accompanied by a
empreendedores são acompanhados de uma forma
personalized way through the indicated needs.
personalizada mediante as necessidades assinaladas.

Castelo Branco

6000-767

CASTELO
BRANCO

Milene Pio

(+351)272241400

geral@cataa-cei.pt

Local / Venue

Lisboa

1950-144

LISBOA

Léo Mariano
Capelossi Reis

(+351)961390398

leo@demium.com

Local / Venue

Centro de Negócios e
Inovação de RioMaior
(CNIRM)

A infraestrutura física é dotada de salas de incubação e
de espaços comuns que incluem sala de co-working,salas The physical infrastructure is equipped with incubation
de reunião, secretariado, auditório, salas de formação, rooms and common spaces that include co-working room,
zona de convívio, piso desportivo e zona de copa.Os
meeting rooms, secretariat, auditorium, training rooms, Centro de Estágios
serviços mencionados são destinados maioritariamente
social area, sports floor and kitchen pantry.The above
- Largo Pá da
a empresas com início de atividade recente ou a
mentioned services are directed mainly to start-ups or to
Ribeira
empreendedores que se encontrem a desenvolver uma
entrepreneurs who are developing a business idea that
ideia de negócio que tenha como objetivo a criação de
aims to create a future company.
uma futura empresa.

Rio Maior

2040-227

RIO MAIOR

Nuno Malta

(+351)243999700

geral@desmor.pt

Local / Venue

Level Up

É tido que a cultura de comunidade contribui para uma
It is assumed that the culture of community contributes to
melhoria da satisfação e do desempenho do individuo,
improve the personal, businessman and entrepreneur
empresário, empreendedor, aportando uma
satisfaction and performance, providing an additional
componente suplementar acima da atividade regular. Eis
component beyond the regular activity. It is when arises
Level Up, um espaço com instalações confortáveis, no
Rua da Liberdade,
Level Up, a space with comfortable facilities in the center of
centro de Tavira, com uma imagem corporativa forte,
nº 1
Tavira, with a strong corporate image, meeting room and
salas de reunião e de trabalho devidamente equipadas e
offices properly equipped and above all, creating a dynamic
acima disto tudo, gerador de um ambiente
and entrepreneurial environment beyond the physical
empreendedor e dinâmico para além da limitação física
limitations of the building.
do edifício.

Tavira

8800-399

TAVIRA

Fernando Jorge
Hipólito Horta

(+351)281241290

geral@levelup.com.pt

Local / Venue

4405-604

VILA NOVA DE
GAIA

João Paulo Peixoto

(+351)227538800

jpp@abs.pt

Local /Venue

2780-337

OEIRAS

Vanda Jesus

(+351)214228870

vjesus@methodus.co
m

Local / Venue

Demium Startups

A Demium Startups é uma incubadora de startups de
origem espanhola fundada há 7 anos em Valência, tendo
iniciado as suas operações em Portugal em Fevereiro de
2019. Globalmente, contamos com 12 escritórios em 8
países Europeus, aproximadamente 160 startups
incubadas, mais de 1.000 empreendedores, mais de 30
milhões de euros investidos nas nossas startups
incubadas e mais de 10 milhões de euros em
investimento externo na Demium, para financiamento
de operações e expansão internacional.

Av.ª do
Empresário, 1

Demium Startups is a Spanish start-up incubator founded 7
years ago in Valencia, having started operations in Portugal
in February 2019. Globally, we have 12 offices in 8 European
countries, approximately 160 incubated startups, more than Rua do Grilo N.º
1,000 entrepreneurs , more than 30 million euros invested
135
in our incubated startups and more than 10 million euros in
foreign investment in Demium, to finance operations and
international expansion.

Atlântico Business School - Business, Technology and
A Atlântico Business School - Centro de Negócio,
Business Incubation Center was born from the strong
Tecnologia e Incubação Empresarial nasceu da forte
vocation of ESPAÇO ATLÂNTICO (EA) for applied research
vocação da ESPAÇO ATLÂNTICO (EA) para a investigação
and management consulting.
aplicada e consultoria em gestão. A inovadora filosofia
Atlântico Business School The innovative philosophy of the "Business School" and its
de “Business School” e a sua íntima ligação com o meio
Centro de Negócio,
close connection with the business environment brought an Av. dos Sanatorios Vila Nova de
empresarial levou a uma interligação com as Empresas
Tecnologia e Incubação
extremely strong and diversified interconnection with the
Ed. Heliantia
Gaia
extremamente forte e diversificada. A Incubadora da ABS
Empresarial
Companies.
disponibiliza a todas as empresas incubadas consultoria
The ABS Incubator offers all incubated companies free
gratuita nas mais diversas áreas e um Plano de
consultancy in the most diverse areas and a personalized
Incubação personalizado, acompanhado passo a passo
Incubation Plan, accompanied step by step by a team of
por uma equipa de consultores altamente qualificados.
highly qualified consultants.

Fábrica de Startups SA

A Fábrica de Startups é uma aceleradora de startups com
The "Fábrica de Startups" is an accelerator of startups
a missão de ajudar as pessoas a serem empreendedoras
whose mssion is to help people to become successful
de sucesso e de contribuir para o fomento do
entrepreneurs and to contribute to the promotion of
empreendedorismo. Com presença internacional,
entrepreneurship. Internationally present, namely in
Av. Marginal Ed.
atualmente em Portugal e no Brasil, a Fábrica de Startups
Portugal and Brasil, the Fábrica de Startups positions itself Parque Oceano, 3
posiciona-se como ponto de ligação entre os dois
as a connection point between these two continents and
G
continentes e também Macau. Desde 2012, mais de 2500
also Macao. Since 2012, more than 2500 entrepreneurs
empreendedores trabalharam com as metodologias de
have worked with the methodologies of creation, validation
criação, validação e crescimento de ideias da Fábrica de
and growth of ideas from Fábrica de Startups.
Startups.
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Incubadoras Certificadas / Certified Incubators

502618418

502263342

515107468

514061944

504807706

507666097

FACULDADE DE
CIENCIAS DA
UNIVERSIDADE DE
LISBOA

FUNDAÇÃO DA
JUVENTUDE

GROWIN PORTUGAL,
UNIPESSOAL LDA

Tec Labs - Centro de
Inovação

Somos o polo agregador de todas as iniciativas de
We are the place where all the science and technologyempreendedorismo de base científica e tecnológica da
based entrepreneurship related initiatives happen within
Faculdade de Ciências da ULisboa. Apoiamos há quase 30 the Faculty of Sciences of University of Lisbon. For the last
anos a valorização económica e a transferência do
30 years we have been supporting and promoting the
conhecimento gerado em Ciências.
economic valorisation and knowledge transfer in this
Acreditamos na inovação, no rigor e na colaboração.
school.
Estes valores inspiram a nossa visão de uma sociedade
We believe in innovation, rigor and collaboration. These
que valoriza o conhecimento criado em ambiente
ideals inspire our vision of a society that values the
universitário.
knowledge created in the university environment.

EDIFICIO C2CAMPO GRANDE

Lisboa

1749-016

LISBOA

Sofia Araújo

(+351)217500006

sofia.araujo@teclabs.p
t

Local / Venue

Largo de S.
Domingos, 19

Porto

4050-545

PORTO

Ema Gonçalves
(Porto)

(+351)223393530

egoncalves@fjuventud
e.pt

Local / Venue

Rua Conde
Redondo n.º 46
R/C

Lisboa

1150-103

LISBOA

Paula Graça (Lisboa)

(+351)210995560

pgraca@fjuventude.pt

Local / Venue

Rua do Alto
Rodes, N.º2 -A

Faro

8000-208

FARO

Anas El Arras

(+351)920314794

anas@growinportugal.
com

Local / Venue

Alcântara

1300-471

LISBOA

Francesco Rocca

(+351)932863833

lisbon@impacthub.net

Local / Venue

Startup Braga/Invest
Braga

Startup Braga is an innovation hub designed to support the
A Startup Braga é um hub de inovação desenhado para creation and development of projects with high potential in
apoiar a criação e o desenvolvimento de projetos com
international markets. Startup Braga supports new
elevado potencial em mercados internacionais. A Startup
technology-based companies in the areas of digital
AV. DR. Francisco
Braga apoia novas empresas de base tecnológica, nas
economy, medical technologies and nanotechnology,
Pires Gonçalves áreas da economia digital, tecnologias médicas e
through pre-acceleration, acceleration and incubation
APARTADO 60
nanotecnologia, através de programas de préprograms. In partnership with Microsoft Ventures we
aceleração, aceleração e incubação.
provide business acceleration programs for startups with
global ambitions.

Braga

4711-909

BRAGA

Luís Rodrigues

(+351)961761202

info@startupbraga.co
m

Local / Venue

IDEIA ATLÂNTICO

Com uma Comunidade de mais de 150 empresas e
The "IDEIA ATLANTICO" is a Business Incubator and a
dezenas de empreendedores apoiados, presta apoio com
Business Center, with a community of more than 150
o: a validação do modelo de negócio, capacitação,
companies and entrepreneurs, mostly ICT and innovative
lançamento e desenvolvimento do negócio, jurídico,
companies. IDEIA ATLANTICO provides business
contabilístico/fiscal, gestão, marketing e vendas,
empowerment, and support to businesses in each of its
Av. Gen. Carrilho
gerando e promovendo sinergias/ networking. Dispõe de
phases: business model validation, business plan, legal, tax, da Silva Pinto,
soluções de alojamento empresarial: Coworking, Virtual
marketing, commercial and sales, networking. In IDEIA
4715-005
Office e Gabinetes, com serviços partilhados: apoio
ATLANTICO is available coworking, virtual office, and offices
administrativo, limpeza, espaços comuns: salas de
with all services needed to foster competiveness, and
reuniões, zonas de estar, copa, centro de cópias, serviços
development of a startup business.
de logística, self-storage.

Braga

4715-005

BRAGA

Cornelia Bordianu

(+351)253603210

geral@ideiaatlantico.pt

Local / Venue

Os Ninhos de Empresa são espaços de incubação,
dotados de apoio técnico, material e logístico, para o
exercício de atividades empresariais. O NIDE Lisboa
localiza-se na Delegação da Fundação, na Rua Conde
NIDE - Ninhos de Empresa
Redondo n.º 46 R/C e disponibiliza 15 gabinetes, um
da Fundação da
espaço de Co-working, 1 zona de convívio/lounge, 1 sala
Juventude
de reuniões, 1 copa. O NIDE Porto situa-se na Rua de
Costa Cabral n.º 575 e tem 14 gabinetes, um espaço de
Co-working, 1 sala de reuniões, 1 copa, estacionamento
privativo

GrowIN Portugal

A missão da GrowIN Portugal é atrair empresários
GrowIN Portugal’s mission is to Attract talented
talentosos de todo o mundo para Incorporar, Incubar,
Entrepreneurs from all over the world to Incorporate,
Realocar, Financiar e Acelerar as suas Startups em
Incubate, Relocate, Finance and Accelerate their Startups in
Portugal. Apoiado por uma equipe internacional de
Portugal. Backed by an international team of experts, it has
especialistas, possui capacidades de marketing
exceptional marketing capabilities and outreach to global
excepcionais e alcance aos ecossistemas globais e atraiu
ecosystems and had successfully attracted more than 10
com sucesso mais de 10 Startups em 2018 e apresenta
Startups in 2018 and features innovative incubation and
programas inovadores de incubação e aceleração em
acceleration programs in partnership with technology
parceria com líderes de tecnologia como Amazon,
leaders such as Amazon, SendGrid, and HubSpot.
SendGrid e HubSpot.

O Impact Hub, em Lisboa desde 2016, faz parte de uma
rede global de inovação e desenvolvimento de projetos
que visam a transformação da sociedade. Desde a sua
fundação em 2005 já nasceram mais de 1.200 startups e
criados cerca de 3.500 postos de trabalho.
HUBIP - HUB DE
HUBIP - Hub de Negócios
Uma combinação de laboratório de inovação social,
NEGÓCIOS DE IMPACTO de Impacto Português
incubadora e um ecossistema único de recursos,
PORTUGUÊS, LDA
LDA
inspiração e oportunidades para o empreendedorismo.
Um espaço de trabalho colaborativo com uma
comunidade criativa de empreendedores, inovadores
sociais, profissionais em áreas diversas e
complementares.

IB - AGÊNCIA PARA A
DINAMIZAÇÃO
ECONÓMICA, E.M

IDEIA ATLÂNTICO Instituto de
desenvolvimento
empresarial e inovação
do atlantico

The Company Nests are incubation spaces, endowed with
technical, material and logistical support, for the exercise of
business activities. NIDE Lisboa is located in the
Foundation's Delegation, at Rua Conde Redondo nº 46 R / C
and offers 15 offices, a Co-working space, 1 social area /
lounge, 1 meeting room, 1 pantry. NIDE Porto is located at
Rua de Costa Cabral nº 575 and has 14 offices, a Co-working
space, 1 meeting room, 1 pantry, private parking.

Impact hub is a global network, leading of entrepreneurial
communities and innovative workspaces devoted to
generating positive impact in cities across the globe.
2005 was the founding year. Currently with 80 open impact
Rua 1º de Maio, N
hubs and 26 hubs in the making; present in more than 50
101 – 103 (Museu
countries, including more than 15,000 members, creating
da Carris)
incubation programs and events for more than 500k guests
and participants. We develop innovation and sustainability
processes for startups and organizations. Through our
activities, programs and events, we promote social impact.
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506368572

507019415

507809661

509535950

600028348

503720364

IEFF - INCUBADORA DE
EMPRESAS DA FIGUEIRA
IEFF - Incubadora de
DA FOZ - ASSOCIAÇÃO
Empresas da Figueira da
PARA O
Foz
DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL

A IEFF – Incubadora de Empresas da Figueira da Foz –
Assoc para o Des Empresarial, é uma Assoc privada sem
fins lucrativos, constituída a 26 de Novembro de 2002
com a finalidade de criação e gestão de Centro de
Incubação de Empresas de base tecnológica ou serviços
de valor acrescentado, situado no Parque Industrial e
Empresarial da Figueira da Foz. Recentemente lançou
uma vertente de especialização na economia do mar,
tendo em conta o potencial estratégico deste recurso
natural, com a inauguração da Incubadora do Mar &
Indústria que conjuga a vertente marítima com a
vertente industrial.

INCUBADORA D. DINIS ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DO
EMPREENDEDORISMO,
INOVAÇÃO E NOVAS
TECNOLOGIAS

A IDDNET apoia empreendedores desde a fase da ideia
até à aceleração. Os seus serviços incluem a construção
IDDNET supports entrepreneurs from the idea stage to
de protótipos ou MVP, a prova de conceito, apoio
acceleration. Its services include prototyping or MVP, proof
jurídico, a definição e implementação de estratégias de of concept, legal support, definition and implementation of
marketing, apoio no controlo de gestão, no
marketing strategies, support in management control,
desenvolvimento de produto e ainda no acesso a
product development and access to finance. IDDNET is a
financiamento. A IDDNET é uma associação sem fins
non-profit association founded in 2004 by the Polytechnic
lucrativos fundada em 2004, pelo Politécnico de Leiria e
Institute of Leiria and the Business Association NERLEI,
pela Associação Empresarial NERLEI, entre outras
among other public and private entities.
entidades públicas e privadas.

INOVAGAIA

INSTITUTO
EMPRESARIAL DO
TÂMEGA

INSTITUTO
POLITÉCNICO DE
PORTALEGRE

INSTITUTO
POLITÉCNICO DE
SETÚBAL

IDDNET

INOVAGAIA

IET

IEFF - Business Incubator of Figueira da Foz - Business
Development Association, is a private, non-profit
association, established on November 26, 2002 for the
purpose of creating and managing a Business Incubation
Center based on technology or value added services,
located in the Industrial and Business Park of Figueira da
Foz.Recently it launched a specialization strand in the
economy of the sea, taking into account the strategic
potential of this natural resource, with the inauguration of
the Incubator of the Sea & Industry that combines the
maritime side with the industrial side.

Parque Industrial
da Fig. da Foz Figueira da Foz
Rua das Acácias
N.º 40

3090-380

FiGUEIRA DA
FOZ

Carla Alexandra
Baptista

(+351)233407030

geral@ieff.pt

Local / Venue

Rua da Carvalha
N.º 570

Leiria

2400-441

LEIRIA

Isabel Marto

(+351)914336059

isabel.marto@iddnet.
pt

Local / Venue

São Félix da
Marinha

4410-137

VILA NOVA DE
GAIA

Luís Santos

(+351)227334140

luis.santos@inovagaia.
pt

Local / Venue

Amarante

4600-758

AMARANTE

Luís Miguel
Magalhães Ribeiro

(+351)255431076

geral@iet.pt

Local / Venue

No Centro de Incubação de Empresas, no Parque
INOVAGAIA it's a business incubator in S. Félix da Marinha,
Tecnológico de S. Félix da Marinha, a INOVAGAIA apoia,
Vila Nova de Gaia, that supports candidates for
pela via da incubação, os candidatos a empreendedores,
entrepreneurs, with potential of growth, providing them an
com potencial de crescimento, proporcionando-lhes um
environment conducive to the accomplishment of their
ambiente propício à concretização dos seus projetos
Avenida Manuel
business projects. At the same time, it pays close attention
empresariais. Simultaneamente, dá grande atenção ao
Violas, Nº 476
to the local business already installed, both in terms of
tecido empresarial já instalado, tanto na vertente de
national development and in support of
desenvolvimento nacional, como no apoio à
internationalization, using management and financial
internacionalização, utilizando as ferramentas de
advisory tools at its disposal.
aconselhamento de gestão e financeiras de que dispõe.
O IET é uma associação sem fins lucrativos de direito
privado de carácter científico e técnico resultante do
congregar de vontades de um conjunto de entidades
institucionais e empresariais. O IET promove uma maior
dinâmica empresarial estimulando o
empreendedorismo, apoiando a génese de novas
empresas, provocando as empresas já existentes e
desafiando as empresas a partilharem as melhores
práticas. O IET tem como estruturas a Incubadora de
Empresas, Centro de Inovação e Negócios e Academia de
Formação.

The IET is a non-profit association under private law of a
scientific and technical nature resulting from the gathering
of wills from a set of institutional and business entities. The
Tâmega Park EIT promotes greater business dynamics by encouraging
Edifício Mercúrio,
entrepreneurship, supporting the genesis of new
Fração AC,
companies, provoking existing companies and challenging
Agração -Telões
companies to share best practices. The structures of the EIT
are the Business Incubator, the Innovation and Business
Center and the Training Academy.

BioBIP - Bioenergy and
Business Incubator of
Portalegre

A BioBIP - Bioenergy and Business Incubator of
Portalegre é uma estrutura do Instituto Politécnico de
The BioBIP - Bioenergy and Business Incubator of Portalegre
Portalegre vocacionada para a incubação de empresas
is a incubator of Instituto Politécnico de Portalegre that
e/ou projetos, essencialmente de base tecnológica,
vocation business incubator for technology based
relacionados com as áreas formativas do IPP, ou com o
companies that related the IPPortalegre academic areas, or
aproveitamento dos recursos da região. A BioBIP tem
any exploration regional recourses.
como missão o fomento e disseminação do espirito
Our mission is promotion the entrepreneurial spirt for the
empreendedor em toda a comunidade académica e
our academic community and the companies, we support
tecido empresarial envolvente, apoiando o
development of innovative business ideas with the
desenvolvimento de ideias de negócio inovadoras e
objective of successfully implementing the market.
visando a sua concretização e implementação com
sucesso no mercado.

Campus
Politécnico, 10

Portalegre

7300-555

PORTALEGRE

Artur Romão

(+351)245301555

gee@ipportalegre.pt

Local / Venue

IPStartUp

A IPStartUp é a incubadora do Instituto Politécnico de
Setúbal e representa a aposta que esta instituição faz no
IPStartUp is an incubator of the Polytechnic Institute of
apoio ao desenvolvimento e consolidação de ideias de
Setúbal and represents a company that does not have
negócio nascidas dentro da sua comunidade ou na
support for the development and consolidation of business
região.
ideas within its community or in the region.
Permite a concertação de meios físicos e humanos da It allows a concertation of physical and human resources, as
instituição, bem como a ligação a entidades parceiras,
well as a connection to partner entities, a logic of
numa lógica de partilha de conhecimento e trabalho em knowledge sharing and networking, allowing the necessary
rede, permitindo o apoio necessário ao
support for the development, monitoring and growth of
desenvolvimento, acompanhamento e crescimento de
business ideas.
ideias de negócio.

Campus do IPS,
Estefanilha

Setúbal

2910-761

SETUBAL

Elis Ossmane

(+351)265790251

ipstartup@ips.pt

Local / Venue
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503606251

513488960

505203731

502603933

507841557

507065743

INSTITUITO
POLITÉCNICO DO
PORTO

IPN INCUBADORA ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE
ACTIVIDADES DE
INCUBAÇÃO DE IDEIAS E
EMPRESAS

JUNTA DE FREGUESIA
DE S.DOMINGOS DE
BENFICA

LISPOLIS-ASSOCIAÇÃO
PARA O POLO
TECNOLOGICO DE
LISBOA

MENTORTEC -Serviços
de Apoio a Projectos
Tecnológicos, S.A.

MOVELTEX - Centro de
Competências e de
Incubação de Empresas,
Associação

STARTUP PORTO

Startup Porto é uma unidade de extensão do Politécnico
Startup Porto is an extension unit of Porto Polytechnic – one
do Porto – uma das maiores instituições de ensino
of the biggest higher education institutions in Portugal. Our
superior em Portugal. A nossa missão é fomentar o
mission is to foster the emergence and development of a
surgimento e o desenvolvimento de uma nova geração
new generation of exciting business, products and
de negócios, produtos e tecnologias emergentes,
Rua Roberto Frias,
technologies, creating impact through innovation and
gerando impacto através da inovação e da criatividade,
712
creativity, in a polycentric knowledge cooperation.
numa cooperação policêntrica do conhecimento.
Our history gathers the expertise in areas such as
Focamos a nossa ação nas áreas da tecnologia, negócios,
Technology, Business, Education, Arts, Health, Hospitality &
educação, artes, saúde, hotelaria e turismo e da media
Tourism, Media Arts & Design.
arts & design.

Porto

4200-465

PORTO

Paulo Ferraz

(+351)225571020

pauloferraz@sc.ipp.pt

Local / Venue

IPNincubadora

Criada em 2002 por iniciativa do Instituto Pedro Nunes e Created in 2002 by the initiative of Institute Pedro Nunes
da Universidade de Coimbra, a IPN-Incubadora
and the University of Coimbra, IPN-Incubadora provides to
proporciona às empresas, nos primeiros anos de vida, de companies, in the first years of life, conditions that facilitate
condições que facilitam o acesso ao sistema científico e the access to the scientific and technological system and an
Rua Pedro Nunes,
tecnológico e de um ambiente que proporciona o alargar environment that provides the widening of knowledge in
Instituto Pedro
de conhecimentos em matérias como a qualidade,
matters such as quality, management, marketing and
Nunes
gestão, marketing e o contacto com mercados nacionais
contact with national and international markets. The
e internacionais. A Incubadora presta apoio durante a
Incubator provides support during the nascent phase of
fase nascente de novos projetos empresariais inovadores new innovative and / or technology-based and advanced
e/ou de base tecnológica e de serviços avançados.
services business projects.

Coimbra

3030-199

COIMBRA

Paulo Santos

(+351)239700300

psantos@ipn.pt

Local / Venue

Mercado da Inovação

O Mercado da Inovação é uma nova incubadora de
Mercado da Inovação is a new business incubator in the city
empresas da cidade de Lisboa, situada no antigo
of Lisbon, located in the former Mercado de São Domingos
Quinta da
Mercado de São Domingos de Benfica, com um conceito
de Benfica, with a concept developed in partnership
Alfarrobeira, Rua
desenvolvido em parceria entre o Executivo da Câmara
between the Executive of the Lisbon City Council and the
António Saúde,
Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de São
Town Council of São Domingos de Benfica and operationally
N.º 11 a 13
Domingos de Benfica e gerida operacionalmente por
managed by the latter entity.
esta última entidade.

S. Domingos
de Benfica

1500-048

LISBOA

Mário Rui Santos

(+351)910976296

mario.rui@jfsdomingosbenfica.pt

Local / Venue

Centro de Incubação e
Desenvolvimento

O LISPOLIS é a associação privada sem fins lucrativos que LISPOLIS is a private non-profit association that manages
gere o Polo Tecnológico de Lisboa (PTL) e cria condições the Lisbon Technological Pole (PTL) and creates conditions
para o sucesso das empresas aí instaladas. É o local
for the success of the companies installed. It is the
preferencial para a instalação de empresas tecnológicas
preferred place for the installation of technological and
e inovadoras, disponibiliza salas para empresas de
innovative companies, and it offers rooms for small,
Estrada Paço do
pequena, média ou grande dimensão (de startup a
medium or large companies (from startup to multinational),
Lumiar, Nº 44
multinacional), e ainda de espaços de Cowork e serviços as well as Cowork spaces, Virtual Offices and Trademark
de Escritório Virtual e de Marcas. É um ponto de
services. It is a point of contact always available to
contacto sempre disponível para as empresas e apoia-as
companies and supports them in establishing strategic
no estabelecimento de parcerias estratégicas, na procura
partnerships, looking for investment and financing
de soluções de investimento e financiamento.
solutions.

Lisboa

1600-546

LISBOA

Pedro Rebordão

(+351)217101700

geral@lispolis.pt

Local / Venue

MENTORTEC

A Mentortec S.A é uma sociedade, com atividade
principal na área de consultoria para os negócios e a
Mentortec presents itself as a company for promotion and
gestão. Apresenta-se como uma empresa de promoção e
development of new business initiatives in technology,
desenvolvimento de novas iniciativas empresariais de
namely through the creation, incubation, contribution to
base tecnológica, nomeadamente através da criação,
other company’s capital, or provision of specialised
Rua Dr. Afonso
incubação, entrada no capital de novas empresas ou
consultancy services, training, management and
Cordeiro Nº 877,
prestação de serviços especializados de consultadoria,
technological development support. It provides a set of
sala 204
formação, apoio à gestão ou desenvolvimento
businesses that can range from simple coworking solutions
tecnológico. É o parceiro ideal para a concretização de
for people who want to start their company, to
ideias de negócio de empresas que necessitem de apoio personalised consultancy, aimed at legal advice, accounting
passando de soluções coworking até consultoria
services, fund-raising, among others.
personalizada

Matosinhos

4450-007

MATOSINHOS

Francisco Costa

(+351)229396350

mentortec@mentorte
c.eu

Local / Venue

MOVELTEX

A MOVELTEX- Centro de Competências e de Incubação
The MOVELTEX - Centro de Competências e de Incubação
de Empresas, associação sem fins lucrativos, tem como de Empresas (Centre of Competencies and de Incubation of
objeto social a promoção do empreendedorismo, a
Enterprises) is a non-profit association, whose main
Rua Dr. Nicolau
criação e a incubação de empresas e a implementação purpose is the promotion of entrepreneurship, creation and
Carneiro, Nº 196
do plano estratégico "Paços de Ferreira, 2020 - Opções
incubation of companies and the implementation of the
de Futuro: Comunidade Ativa e Resiliência Empresarial"
strategic plan "Paços de Ferreira, 2020 - Future Options:
e outros que lhe sucedam.
Active Community and Business Resilience ".

Paços de
Ferreira

4590-514

PAÇOS DE
FERREIRA

João Vasconcelos

(+351)932002060

geral@moveltex.com

Local / Venue
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506783146

506605949

501294163

506884929

500051070

502177080

A Incubadora está localizada no centro da cidade e
The incubator is located in the center of the city and offers
disponibiliza espaços,individuais ou em regime de coindividual or co-working spaces as well as incubation
Pólo de Incubação de working,bem como serviços de incubação para o apoio a services to support business ideas / companies that want to
Albergaria-a-Velha (AAV) ideias de negócio/empresas que pretendam iniciar e/ou
start and / or develop their activity, boosting the local
MUNICÍPIO DE
Albergaria-ada Incubadora de
desenvolver a sua atividade,potenciando a economia
economy and job creation. In addition to the incubation Rua Bento Álvares
ALBERGARIA-A-VELHA
Velha
Empresas da Região de
local e a criação de emprego. Para além do espaço de
space, the space also has an auditorium, multipurpose
Pereira N.º 17
Aveiro (IERA)
incubação, o espaço dispõe ainda de auditório, sala
room, dining room, training rooms, coffe break spaces and
polivalente, refeitório, salas de formação, espaços de
meeting room.
coffe break e sala de reunião.

MUNICÍPIO DE
ALVAIÁZERE

A Incubadora Alvaiázere+ integra um dos eixos
estratégicos da política autárquica do Município de
The "Alvaiázere + Incubadora de Negócios" integrates one
Alvaiázere para a captação e desenvolvimento de ideias of the strategic axes of the Alvaiázere Municipality's policy
de negócio. Assume-se como um instrumento inovador
for the capture and development of business ideas. It
Rua de Santa
Alvaiazere+ Incubadora
no apoio aos empresários e aos empreendedores,
assumes itself as an innovative instrument in the support to
Maria Madalena
de Negócios
fornecendo um leque de serviços importantes para
entrepreneurs, providing a range of important services to
Nº 11 2º
acrescentar valor aos negócios que são desenvolvidos na
add value to the businesses that are developed in the
incubadora, apresentando uma equipa técnica
incubator, presenting a specialized technical team that
especializada que garante elevados padrões de
guarantees high standards of quality.
qualidade.

MUNICIPIO DE LISBOA

MUNICÍPIO DE MAFRA

Município de Celorico de
Basto

Centro de Inovação da
Mouraria (CIM)

Município de Mafra

ALBERGARIA-ASandra Figueiredo
VELHA

(+351)234529751

incubadora.empresas
@cm-albergaria.pt

Local / Venue

Alvaiázere

3250-121

ALVAIÁZERE

Sandra Simões

(+351)236650600

sandra.simoes@cmalvaiazere.pt

Local / Venue

Tamengos

Anadia

3780-548

ANADIA

Ricardo Manão

(+351)231519710

curiatecnoparque@cmanadia.pt

Local / Venue

Praça Cardeal D.
António Ribeiro

Celorico de
Basto

4890-291

CELORICO DE
BASTO

Adriano Marinho

(+351)255320300

adrianomarinho@munceloricodebasto.pt

Local / Venue

O Centro de Inovação da Mouraria / Mouraria Creative Hub é a
The Mouraria / Mouraria Creative Hub is the first incubator in
primeira incubadora de Lisboa a apoiar projetos e ideias de
Lisbon to support projects and business ideas from creative
negócio das industrias criativas, em especial nas áreas de
industries, especially in the areas of Design, Media, Fashion,
Design, Media, Moda, Música, Azulejaria, Joalharia, entre
Music, Tiles, Jewelery, among others. It provides fully equipped Rua dos Lagares, 23
outras. Disponibilizamos postos de trabalho totalmente
workplaces, a wide network of mentors, tailor-made training and
equipados, uma ampla rede de mentores, formação e
consulting, access to financing solutions and support for the
consultoria à medida, acesso a soluções de financiamento e
marketing of products and services.
apoio à comercialização dos produtos e serviços.

Lisboa

1100-022

LISBOA

Bernardo Gaeiras

(+351)218170202

bgaeiras@gmail.com

Local / Venue

Sob o lema "Inspire-se… Nós tratamos do resto!", foi criada a
Business Factory - Incubadora de Negócios do Concelho de
Mafra, para as startups e empresas em fase embrionária
poderem maturar os seus negócios com um conjunto de
apoios logísticos e técnicos viabilizados pela autarquia. Foram
criados dois Polos de incubação: a Ericeira Business Factory
para os negócios ligados ao Mar, Turismo e Serviços e a Mafra
Business Factory para os negócios ligados às áreas das
Tecnologias, Terra e Ar.

Mafra

2640-455

MAFRA

Diogo Casaleiro

diogocasaleiro@cmmafra.pt

Local / Venue

A Incubadora de Empresas localiza-se na Curia, no centro
de Portugal, entre Coimbra e Aveiro, tendo como
objetivos a promoção da inovação e do
empreendedorismo que fomente a
Incubadora de Empresas
criação e ao sucesso de novas empresas.
MUNICÍPIO DE ANADIA
do Curia Tecnoparque
A Incubadora de Empresas da Curia tem como áreas
preferenciais: Mobilidade Suave, Energias e Ambiente;
TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação, Turismo
e Termalismo, Viticultura e Enologia, Desporto, Saúde e
Bem-Estar, Cerâmica e o Setor Agrícola e Florestal.

MUNICÍPIO DE
CELORICO DE BASTO

3850-045

The Business Incubator is located in Curia, in central
Portugal, between Coimbra and Aveiro, with the objective
of promoting innovation and entrepreneurship that fosters
creation and success of new companies.
The Curia Business Incubator has the following preferential
areas: Smooth Mobility, Energy and Environment; ICT Information and Communication Technologies, Tourism and
Thermalism, Viticulture and Oenology, Sports, Health and
Wellness, Ceramics and the Agricultural and Forestry Sector.

"Incubadora de Empresas" is a project created by Celorico de
A "Incubadora de Empresas" é um projeto criado pela Câmara Basto Municipality that has as main objectives the promotion and
Municipal de Celorico de Basto que tem como principais
monitoring innovative companies projects at start-up phase,
objetivos a promoção e acompanhamento de projetos de
placing them in the same physical space. With adequate technical
empresas inovadoras em fase embrionária e de arranque,
and human resources, it provides technical support and
colocando-as no mesmo espaço físico, proporcionando a estas
monitoring the development of the business idea and the
empresas, não só um ambiente empresarial adequado com implementation, from the start of the company and during the life
todas as condições necessárias para o seu sucesso na fase
of the startup. This provides to companies, not only an
final, mas também a possibilidade de criar sinergias com outras
appropriate business environment with all the necessary
empresas locais.
conditions for their success, but also the possibility to create
synergies with others locals companies.

Under the motto "Inspire yourself ... We deal with the rest!", the
Business Factory - Incubadora de Negócios do Concelho de Mafra"
was created so that startups and companies in the early could
mature thei businesses with a set of logistical and technical
support enabled by the municipality. Two incubation centers were
created: the Ericeira Business Factory for the businesses related to
the Sea, Tourism and Services and the Mafra Business Factory for
the businesses related to the Technologies, Earth and Air areas.

Av. Primeiro de
Maio, Nº1
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501128840

A incubadora disponibiliza espaços de coworking e gabinetes
The incubator offers coworking spaces and individual offices,
individuais, espaço coffee-break e sala de reuniões/formação,
coffee break space and meeting/training room, as well as support
bem como serviços de apoio aos incubados, assegurados por
services for entrepreneurs, provided by a specialized team. The
Polo de Oliveira do Bairro da uma equipa técnica especializada. A localização geográfica, no
MUNICÍPIO DE OLVEIRA
geographical location, in the central region of Portugal, and the Rua Bombeiros N.º
Incubadora de Empresas da Centro do país, e a proximidade aos centros de saber, aliada à
proximity to the knowledge centers, combined with the policy of
13
DO BAIRRO
Região de Aveiro (IERA)
política de apoio ao empreendedorismo promovida pela
supporting entrepreneurship promoted by the municipality,
autarquia, contribuem para a diversidade do tecido
contribute to the diversity of the business fabric, constituting
empresarial, constituindo vantagens estratégicas para o
strategic advantages for the development of new projects
desenvolvimento de novos projetos.

505309939

502704977

506822680

501177256

506663264

MUNICÍPIO DE
PORTIMÃO

MUNICIPIO DE SEVER DO
VOUGA

MUNICÍPIO DE TONDELA

MUNICÍPIO DE VENDAS
NOVAS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA
DE FAMALICÃO

Oliveira do
Bairro

3770-102

OLIVEIRA DO
BAIRRO

Jorge Ferreira Pato

(+351)234732124

polo-iera@cm-olb.pt

Local / Venue

A Startup Portimão dedica-se essencialmente às áreas de
The Startup Portimão is mainly focused and engaged on the areas
actuação relacionadas com as cidades inteligentes - smart
of action related to smart cities - information technologies,
cities - tecnologias de informação, ambiente , energia, agua,
environment, energy, water, social innovation, health, education,
inovação social, saúde, educação, urbanismo, mobilidade e
Sitio do
urbanism, mobility and tourism. It offers services, especially:
turismo. Oferece serviços, destacando-se: Incubação física;
Escampadinho,
Physical incubation; Formal and informal training; - Follow-up of
Formação formal e informal; Acompanhamento dos projetos;
Mexilhoeira Grande
projects; Co-work and Studios jobs; Facilities to support the
Postos de trabalho em regime de Cowork e em Estúdios;
incubation activity (meetings, trainings and events, canopy and
Instalações de apoio à atividade de incubação (reuniões,
lounge).
formações e eventos, copa e lounge).

Portimão

8500-148

PORTIMÃO

Sara Espiridião

(+351)282480409
925530997

sara.espiridiao@cmportimao.pt

Local / Venue

O Vougapark- Centro de Inovação é uma iniciativa estratégica
do Município de Sever do Vouga que visa apoiar a comunidade
empresarial local e regional, através da difusão de uma cultura
de inovação e no encorajamento a projetos empresariais,
nomeadamente, nas áreas da metalomecânica, agro-negócios,
turismo (associado à saúde e ao desporto aventura) e floresta.
O VougaPark está dotado de um conjunto de serviços internos
e especializados, nomeadamente; o apoio a ideias de negócio,
aconselhamento estratégico, aconselhamento jurídico ente
outros.

Paradela

3740-070

SEVER DO
VOUGA

Andreia João Pires da
Fonseca

(+351)234550070

andreia.fonseca@voug
apark.pt

Local / Venue

Incubadora de Empresas
Carmelitana

A Incubadora de Empresas Carmelitana acolhe
The business incubator "Carmelitana" hosts entrepreneurs that
empreendedores que se pretendam instalar no território,
Edifício Carmelitana
want to set up business in the region; working with a model of
funcionando num modelo de parecerias estratégicas com
(Pólo 1)
strategic partnerships with public and private institutions from the
entidades publicas e/ou privadas, de cariz académico e
Rua dos
academic and industry fields, as well it supports entrepreneurs in
empresarial, bem como apoia os incubados nas áreas da
Combatente da
following domains: Management, Marketing, Legal Advice,
Gestão, Marketing, Assessoria Jurídica, Desenvolvimento de
Grande Guerra
Product and Service Development and Funding Sources. This
produtos e serviços, e Financiamentos. A incubadora está
(junto ao Centro
business incubator is dedicated to different types of projects,
vocacionada para projetos nas mais variadas áreas, dando
Histórico)
being its priority those projects connected to Investigation &
prioridade aos que se posicionem ligados ao I&DT e produtos
technological development and local endogenous products.
endógenos.

Tondela

3460-550

TONDELA

Vera Machado

(+351)232811123

vera.machado@cmtondela.pt

Local / Venue

Startup Alentejo - Vendas
Novas Empreende

A StartUP Alentejo - Vendas Novas Empreende é uma
The StartUP Alentejo® is a multisector business incubator focused
incubadora de empresas multissectorial que apresenta um
on creative and innovative projects. It is located in a modern and
enfoque em projetos criativos e inovadores que está localizada
attractive building in the urban area of Vendas Novas, a city that
num moderno e atrativo edifício inserido na malha urbana de
Edifício StartUp
presents a privileged localization between Metropolitan Area of
Vendas Novas, cidade que apresenta uma localização
Alentejo
Lisbon and Alentejo Region, with excellent accesses and a large
privilegiada entre a Área Metropolitana de Lisboa e o Alentejo,
Avenida 25 de Abril
offer of collective equipment. It offers four models of incubation,
com excelentes acessos e uma larga oferta de equipamentos
social space, support services, 24/7 access, ATM, access and
coletivos. Dispõe de quatro modelos de incubação, serviços de
mobility to everyone and proximity to the transports network.
apoio, acesso 24/7 e proximidade à rede de transportes.

Vendas Novas

7080-134

VENDAS NOVAS

César Florindo

(+351)265807748

startupalentejo@cmvendasnovas.pt

Local / Venue

Vila Nova de
Famalicão

4760-110

VILA NOVA DE
FAMALICÃO

Manuel Domingos
Areal e Sousa

(+351)252320930

domingossousa@vilanov
adefamalicao.org

Local / Venue

Startup Portimão

VougaPark - Centro de
Inovação

Famalicão Made IN

O poder industrial e a pulsão empreendedora são marcas
fortes de Vila Nova de Famalicão. O terceiro município que
mais exporta em Portugal oferece às startups um ecossistema
que facilita o desenvolvimento empresarial, em estreita
colaboração com o mais experiente tecido empresarial e a
reconhecida competência dos centros de investigação, a par do
apoio facilitador do município. A incubadora Famalicão Made
IN, que integra a Rede Nacional de Incubadoras, tem dois polos
capazes de garantir o ambiente propício aos empreendedores.

The Vougapark – Centro de Inovação is a strategic initiative of the
Municipality of Sever do Vouga that aims to support the local and
regional business community through the diffusion of a culture of
innovation and the encouragement of business projects, namely in
the areas of metal mechanics, agri-business, tourism (associated
to wellness and sports adventure) and the forest.The Vougapark
provides a set of specialized internal services, namely: support for
business ideas, strategic counselling, legal counselling, among
others.

Lugar da Estação

The industry and the entrepreneurship are drivers of Vila Nova de
Famalicão. The third largest exporting city in Portugal offers an
ecosystem that enables business development, in close
collaboration with the most skillful industrial framework (network Avenida da Riopele,
of mentors), the recognized competence of research centers
Nº 3
(Nanotechnology and Smart Materials; Textile & Clothing) along
with the close support from a team of experts. The incubator has
two poles, close to industrial areas.
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Incubadoras Certificadas / Certified Incubators

506215695

502280298

502280280

510041477

502246111

509016715

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

NERE- NÚCLEO
EMPRESARIAL DA
REGIÃO DE ÉVORA

NERSANT - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DA
REGIÃO DE SANTARÉM

NFORUM EXECUTIVOS Formação e Consultoria,
Unipessoal Lda

NOVOTECNA ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

OBITEC - ASSOCIAÇÃO
ÓBIDOS CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

A Incubadora Urbana Polinucleada de Empresas e Negócios
The "Incubadora Urbana Polinucleada de Empresas e Negócios"
encontra-se sob gestão do Município do Fundão, pertence à
(Polynuclear Enterprise and Business Incubator "), under the
RIERC (Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro) é
management of the Municipality of Fundão, belongs to RIERC
entidade acreditada para prestação de serviços no Vale
(networking), is an accredited entity to provide services in Vale
Incubação e possui competências e atribuições para a
Incubação. It has skills and competencies that contribute to the
promoção do empreendedorismo e inovação. Da IUPEN fazem
promotion of entrepreneurship and innovation. The IUPEN has a
parte um espaço de Cowork, a Incubadora social e empresarial
space of Social Incubator and Business "A Praça", the Co-work
a Praça, o Fab Lab aldeias do Xisto, o Centro de Negócios e
Fundão space , the Fablab Schist Villages, a Business and Service
Serviços partilhados e outros espaços afetos ao
Centre and other spaces for business development in the region.
desenvolvimento empresarial na região.

Rua dos Três
Lagares, Edifício da
Antiga Praça
Municipal,

Fundão

6230-421

FUNDÃO

Ricardo Gonçalves

(+351)275779060

info@movetofundao.p
t

Local / Venue

CENTRO NEGOCIOS E
INCUBADORA DO
ALENTEJO

A Incubadora é gerida pela Associação Empresarial NERE,
uma entidade autónoma e independente, sem fins
lucrativos e de utilidade pública.A INCUBADORA
disponibiliza uma solução integrada de apoio ao tecido
empresarial.. Dispõe dos serviços: Inc Virtual, Inc Física,
sala de Coworking, Sala CAOS (desenvolvimento da
Ideia). A incubadora tem salas de reunião, Formação,
sala multiusos, Auditório, Cafetaria e Sala da
Criatividade. Tem uma Bolsa de mentores, consultores e
tutores empresariais.

The Incubator is managed by the NERE Business
Association, an independent, non-profit and public utility
entity. The Incubator provides an integrated solution to
Parque Industrial
support the business Plan. The main services are: Virtual
e Tecnológico de
and Physical incubation, CAOS Room (development of the
Évora - Rua
Idea). The incubator has meeting and training rooms, a
Circular Norte
multispace for events, Auditorium, Cafeteria and Room of
Creativity. It has a scholarship for mentors, consultants and
business tutors.

Évora

7005-841

ÉVORA

Paula Paulino

(+351)266709115

paulapaulino@nere.pt

Local / Venue

Startup Santarém

A STARTUP SANTARÉM tem condições únicas para o
acolhimento de empreendedores e instalação, incubação
e aceleração de empresas. Beneficiando das
características distintivas do Ribatejo e de apoio técnico
da NERSANT os empreendedores encontram aqui um
conjunto de vantagens. A localização central no país (a
meia-hora de Lisboa), o acesso aos Fundos do
Portugal2020, a existência de setores altamente
diferenciados e competitivos e a existência de um
ecossistema empreendedor vivo e ativo, são tudo
vantagens para empreender no Ribatejo.

STARTUP SANTARÉM has unique conditions for receiving
entrepreneurs and installation, incubation and acceleration
of new companies. Benefiting from the distinctive features
of Ribatejo and NERSANT's technical support, entrepreneurs Largo Infante
find here a set of important advantages. The central
Santo, Edifício da
location in the country (half an hour from Lisbon), access to Ex. Escola Prática
the Portugal2020 Funds, the existence of highly
de Cavalaria
differentiated and competitive sectors and the existence of
a vibrant entrepreneurial ecosystem some of these
advantages.

Santarém

2005-246

SANTARÉM

António Manuel de
Campos

(+351)24332999

startup.santarem@ner
sant.pt

Local / Venue

O NovaSBE venture Lab é o centro de inovação e
The "NovaSBE Venture Lab" is the innovation and
empreendedorismo da Nova School of Business and
entrepreneurship center of the Nova School of Business and
Economics com serviços de incubação e aceleração de
Economics with Incubation and Startups acceleration
Startups. Localizado no campus de Carcavelos, tem como
services. Located in Carcavelos Campus, it aims to be the
Rua da Holanda
objetivo ser o catalisador da inovação através de uma
catalyst for innovation through a strong link between the
N.º 1
forte ligação entre a escola, o ecossistema
school, the entrepreneurial ecosystem and large
empreendedor e as grandes empresas, criando um
companies, creating a real impact on society and the world.
verdadeiro impacto na sociedade e no mundo. Sector de
Sector of expertise: B2B business models
especialização: Modelos de negócio B2B

Carcavelos

2775-405

CASCAIS

Joana Geraldes
Barba

(+351)917581310

joana.barba@novasbe
.pt

Local / Venue

Complexo
Tecnológico de
Coimbra - Rua
Coronel Júlio
Veiga Simão

Loreto

3025-307

COIMBRA

Horácio Augusto
Pina Prata

(+351)239497730

geral@novotecna.pt

Local / Venue

O Parque Tecnológico de Óbidos é um espaço de apoio
The "Parque Tecnológico de Óbidos" supports digital
ao empreendedorismo digital. Dispõe de espaços para
entrepreneurship. In terms of facilities, it has spaces to
empresas que vão do cowork a salas de trabalho até
companies, such as co-work spaces and offices until 120m2,
120m2, fablab e lotes para instalação de empresas.
a fab lab and plots of companies instalation. It suports
Rua da
Presta apoio ao empreendedorismo através de
entrepreneurship trough incubation and acceleration
Criatividade, Nº
programas de incubação e aceleração. Dispomos de
programs. They have a strategy to attract talent, based in a
216
estratégia para atração de talento com ligação a escolas
deep partnership with schools and universities, through
e universidades, através de projetos como My Machine
projects such as My Machine or Academia deCode. They are
ou Academia deCode. Somos parceiros fundadores da
also founding partner of INOVC 2 and RIERC partner.
rede Inov C 2 e parceiros da RIERC.

Óbidos

2510-216

ÓBIDOS

Miguel Silvestre

(+351)262955700

obitec@cm-obidos.pt

Local / Venue

Incubadora A Praça

Nova SBE Venture Lab

The "CETEC - Centro de Empresas Tecnológicas de Coimbra"
O CETEC é uma iniciativa da NOVOTECNA, que visa
(Center of Technological Companies of Coimbra) is an
proporcionar meios para o desenvolvimento de
initiative of NOVOTECNA, which aims to provide means for
negócios, potenciando a dinamização de empresas que
business development, enhancing the dynamization of
CETEC - Centro de
utilizam na sua atividade recursos tecnológicos como a
companies that use technological resources such as digital
Empresas Tecnológicas fabricação digital e a prototipagem rápida, incorporando
manufacturing and rapid prototyping, incorporating
de Coimbra
ainda o apoio logístico, técnico e administrativo,
logistical, technical and administrative support, providing
facultando as ligações entre o saber fazer e o Networking
links between know-how and networking in the areas of
nas áreas de intervenção do FabLabCoimbra: Inovação,
intervention of FabLabCoimbra: Innovation, Health and
Saúde e Tecnologia, e igualmente no Turismo.
Technology, and also in Tourism.

Parque Tecnológico de
Óbidos
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Incubadoras Certificadas / Certified Incubators

506125890

510055710

505456176

OPEN - ASSOCIAÇÃO
PARA OPORTUNIDADES
ESPECÍFICAS DE
NEGÓCIO

PACT, SA

PARKURBIS -PARQUE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA COVILHÃ, SA

OPEN-Oportunidades
Específicas de Negócio

A OPEN é uma incubadora de empresas que proporciona
The "OPEN - Oportunidades Específicas de Negócio"
aos empreendedores um ecossistema ideal para o
(Specific Business Opportunities) is a business incubator
arranque e aceleração dos seus negócios de base
that provides an outstanding ecosystem for start-up and
tecnológica. A incubadora está sediada na Marinha
acceleration of your technology based company. This
Zona Industrial do
Grande, uma região com indústria de elevada
incubator is located in Marinha Grande (Centro Region), a Casal da Lebre intensidade tecnológica, dotada de excelentes vias de
region with intensive technology industries, very good
Rua da Bélgica,
acesso aos principais centros económicos e do saber do accessibilities to the main economic and knowledge hubs of
Lote 18
país, sendo das poucas incubadoras do país que possui the country, and is one of few incubators in Portugal with
espaços quer para empresas de serviços quer para
spaces and infrastructures for both industrial and service
empresas industriais.
companies.

PACT enquanto líder do SRTT, visa a dinamizar e gerar
PACT leader of SRTT, aims to pivot and nurture synergies
sinergias entre o ecossistema académico e empresarial,
between academic and entreprise ecosystems to maintain
de forma a manter o Alentejo como um centro de
Herdade da Barba
Alentejo as an innovation hub. Main focus area, but not
Parque do Alentejo de
inovação. Área de foco principal, mas não limitado a,
Rala Rua Luís
limited to, Digital Health, Aeronautics, Circular Economy
Ciência e Tecnologia, SA Saúde Digital, Aeronáutica, Economia Circular e Indústria
Adelino Fonseca,
and Industry 4.0. PACT represents an ecosystem of 281
4.0. O PACT representa um ecossistema de 281
Lote 1A
researchers, 25 research centers, 4 academic institutions
investigadores, 25 centros de investigação, 4 instituições
and 13092 students.
académicas e 13092 estudantes.

Parkurbis

O Parkurbis é um instrumento de estímulo e de
The Parkurbis is infrastructure developed to promote and
desenvolvimento da região, orientando a sua actividade develop the region, addressing its activitty to the creation of
para a criação de um clima de inovação permanente, a sustainable innovation ecosystem, promoting the transfer Parque de Ciencia
potenciando a transposição para o mundo dos negócios, of scientific knowledge and technological development,
e Tecnologia da
dos processos de conhecimento científico e tecnológico developed inside the University and R&D centres, into the
Covilhã-Zona
gerados nas instituições de investigação. Presta apoio a
market. It provides support to new knowledge and
Industrial
novos empreendedores de base tecnológica em 3 fases
technology based entrepreneurs in 3 phases of the
Tortosendo
do processo: Pré-incubação; Incubação; Aceleração e
entrepreneurial process: Pre incubation; Incubation;
apoio à internacionalização.
Acceleration and support to internationalization.
A incubadora de empresas criada pela Partnia, situada
nas Caldas da Rainha, presta apoio a projetos em várias
tipologias e áreas, embora se direcione de forma
privilegiada para as áreas da criatividade, das artes e da
inovação. As instalações encontram-se num local
privilegiado da malha urbana de Caldas da Rainha: os
antigos silos de cereais, no centro da cidade, situados no
Edifício Ceres.

The business incubator created by Partnia, located in Caldas
da Rainha, supports projects in various typologies and
areas, although it is mostly directed to the areas of
Rua Filinto Elísio N
creativity, arts and innovation. The premises are located in a
º3 4º Esquerdo
privileged place in the urban center of Caldas da Rainha: the
old grain silos, in the center of the city, located in the Ceres
Building.

509493980

PARTNIA, UNIPESSOAL
LDA

509574254

A UA Incubator, criada em 1996 pela Universidade de UA Incubator is a space for hosting in the Aveiro University,
Aveiro, é um espaço de acolhimento, dinamização e stimulating and supporting the incubation of innovative and
apoio à incubação de ideias e startups inovadoras,
promising ideas, based on projects of recognized quality, as
maioritariamente de índole tecnológica e de elevado
well as technological startups with high potential for
Edifício Central,
potencial de crescimento. Recentemente implementada growth. Recently, the UA Incubator is in the Science and
PCI - Parque de Ciência UA Incubator - University
PCI · Creative
no Parque de Ciência e Inovação – Creative Science Park
Innovation Park – Creative Science Park of the region of
e Inovação, S.A.
of Aveiro Incubator
Science Park
da região de Aveiro, desenvolve atividades em rede para
Aveiro and develops network activities for the entire
Aveiro Region, Via
toda a comunidade da região que permitem a conversão
community of the region which allow the conversion of
do Conhecimento
do conhecimento em valor económico. O programa de
knowledge into economic value. The business incubation
incubação de empresas tem tido resultados
program have been results recognized nationally and
reconhecidos a nível nacional e internacional.
internationally.

513357971

PCTTER Associação
Parque de Ciência e
Tecnologia da Ilha
Terceira

Partnia

O TERINOV acolhe e apoia empreenderes e startups que
pretendam promover projetos estratégicos nas áreas da
agroindústria, indústrias culturais e criativas e
tecnologias da informação e comunicação, trabalhando
TERINOV - Parque de
em estreita cooperação no desenvolvimento de serviços
Ciência e Tecnologia da
e produtos diferenciados e inovadores. O TERINOV
Ilha Terceira
potencia a promoção de um ambiente sinérgico,
baseado em equipas multidisciplinares, aprimorando a
co-criação e desenvolvimento de serviços e produtos de
base tecnológica, e fomentando a inovação colaborativa.

TERINOV hosts and supports entrepreneurs and startups
who intend to promote strategic projects in the areas of
agroindustry, culture and cultural arts, and information and
communication technologies, working collaboratively on
Canadá de Belém.
the development of differentiated and innovative services
Terra Chã
and products. TERINOV promotes a synergetic environment
based on multidisciplinary teams, enhancing the co-creation
and development of technology-based services and
products, fostering collaborative innovation.
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Marinha
Grande

2431-901

MARINHA
GRANDE

Cristina Ferreira
Crespo

(+351)244570010

open@open.pt

Local / Venue

Évora

7005-841

ÉVORA

João Assunção

(+351)924396890

geral@pact.pt

Local / Venue

Covilhã

6200-823

COVILHÃ

Daniela Marta

(+351)275957002

info@parkurbis.pt

Local / Venue

Caldas da
Rainha

2500-202

CALDAS DA
RAINHA

Carla Branco
Montargil

(+351)262282063

geral@partnia.pt

Local / Venue

Ílhavo

3830-352

ÍLHAVO

Cândida Cardoso

(+351)234243820

candida.cardoso@pci.
pt

Local / Venue

Angra do
Heroísmo,
Açores

9700-702

ANGRA DO
HEROÍSMO

Duarte Pimentel

(+351)295249400

duarte.pimentel@teri
novazores.pt

Local / Venue

Incubadoras Certificadas / Certified Incubators

513060715

505211114

514955180

511090145

506579344

514728175

SANJOTEC ASSOCIAÇÃO
CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA

SOGINFER INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, LDA

Startup Leiria

STARTUP MADEIRA - More
Than Ideas, Lda.

TAGUSVALLEY ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
TECNOPÓLO DO VALE
DO TEJO

TILCY - CONSULTORIA
LDA

SANJOTEC e Oliva
Creative Factory

VILAWORK - Barcelos
Business Center

Startup Leiria

A SANJOTEC é um Parque de Ciência e Tecnologia focado
no apoio ao empreendedorismo e à aceleração de
projetos de base tecnológica e criativa. Posicionado
numa região fortemente industrial, a Sanjotec tem vindo
a criar um ecossistema empresarial ligado à Indústria 4.0
e ao desenvolvimento de novos produtos, contando hoje
em dia com um universo de mais de 80 projetos.

The Sanjotec is a Science and Technology Park that aims to
support entrepreneurs and accelerate their technological
and/or creative projects. Located in a region with a strong
Rua de Fundões
industrial tradition, Sanjotec is involved in the growth of a
Nº 151
complementary business ecosystem linked to the concept
of Industry 4.0 and by encouraging the development of new
products, through the support of more than 80 startups.

O Vilawork é um centro de negócios que se baseia num
conceito inovador de partilha e colaboração, oferecendo The Vilawork is a business centre based on an innovative
excelentes condições de trabalho num espaço dinâmico.
sharing and collaboration concept; it offers excellent
As instalações disponibilizam um espaço de trabalho
working conditions in a dynamic space. The facilities make
partilhado e colaborativo para empresas que iniciam a
available shared and collaborative working spaces for
sua atividade (coworking) ou espaço de trabalho
companies that just started their businesses (coworking
individual se a vontade ou as especificidades das
space) or individual working spaces for companies that ask
empresas assim o exigirem. É oferecido um conjunto
them or that have specific business requirements. A wide
alargado de ferramentas adequadas para o
range of tools is offered, enhancing the emergence of
desenvolvimento de ideias de negócio, facilitando a sua business ideas and facilitating its implementation, leverage,
implementação, alavancagem, desenvolvimento e
development and consolidation.
consolidação.

São João da
Madeira

3700-119

SÃO JOÃO DA
MADEIRA

Ana Sampaio
Correia

(+351)256001900

ana.correia@sanjotec.
com

Local / Venue

Barcelos

4750-787

BARCELOS

Fátima Elizabeth
Campos Alves

(+351)919191231

fatima.alves@vilawork
.pt

Local / Venue

Leiria

2400-137

LEIRIA

Francisco Aguiar

(+351)244235783

francisco@startupleiria.c
om

Local / Venue

Campus da
Penteada

Funchal

9020-105

FUNCHAL

Carlos Soares Lopes

(+351)291723000

carlos.lopes@startup
madeira.eu

Local / Venue

Rua José Dias
Simão Nº 220

Abrantes

2200-062

ABRANTES

Pedro Saraiva

(+351)241330330

pedro.saraiva@tagusv
alley.pt

Local / Venue

Lisboa

1700-062

LISBOA

Catarina Machado

(+351)912052151

catarina.machado@ba
zaar.com.pt

Local / Venue

Avª da Cal Lote
125 1º A

A STARTUP LEIRIA tem como objetivo ser um elemento
catalisador do empreendedorismo intensivo em conhecimento, STARTUP LEIRIA aims to be a catalyst element for knowledgeapostando sobretudo na digitalização industrial e com enfoque intensive entrepreneurship on industrial digitalization, with focus
nas áreas da inovação tecnológica, enquadradas na iniciativa
on the areas of technological innovation, as part of the Industry
Mercado Sant'Ana indústria 4.0. Com a duração de 4 meses, o programa de
4.0 initiative. During 4 months the acceleration program aims to
Largo de Santana
aceleração visa apoiar as startups selecionadas a acelerarem o
support selected startups to accelerate their growth and
nº3
seu ritmo de crescimento e internacionalização, através de um
internationalization of their business through an intensive
programa intensivo de mentoria, providenciado por um painel mentoring program, provided by a panel of mentors with a lot of
de mentores com uma inegável experiência em tecnologia,
experience in technology, innovation and entrepreneurship.
inovação e empreendedorismo.

Startup Madeira

A Startup Madeira apoia a implementação de projetos,
servindo como mecanismo de estímulo ao empreendedorismo,
à inovação e à proteção do conhecimento. Disponibiliza um
espaço de incubação, assim como apoio ao nível administrativo
e de consultoria diversa, por forma a proporcionar as
condições necessárias para que as empresas possam ser
alavancadas e para que a entrada no mercado se faça de uma
forma estável e economicamente viável.

The Startup Madeira supports the implementation of business
projects, acting as a mechanism for stimulating entrepreneurship,
innovation and the protection of knowledge. It provides a space
for incubation, a dynamic structure to support business with
equipped physical spaces, as well as support for the administrative
and consultancy level, in order to provide the necessary conditions
for companies to be leveraged and for a sustainable entry into the
market.

TAGUSVALLEY

Em actividade desde 2010 no apoio a projectos
Active in the support of innovative or technology based
inovadores e/ou de base tecnológica, aceleração de
projects since 2010. TAGUSVALLEY provides idea and
ideias, aceleração de startups, constituição e incubação startup acceleration, incorporation and incubation services.
de empresas por períodos até 4 anos.
Services available: Business Idea and model validation;
Os serviços prestados são os seguintes: Validação de
National and International networking service and partner
Ideias de Negócio e Modelos de Negócio; Identificação search; Legal support; Funding schemes; Incubation (own
de parceiros nacionais e internacionais; Assessoria
space, cowork, virtual); Competence increasing activities for
Jurídica; Identificação de soluções de financiamento;
entrepreneurs; Product and services development in the
Incubação Física e Virtual; Desenvolvimento de produtos folowing areas: Biotecnology, Circular Economy, IoT, 4.0
e serviços nas áreas da Biotecnologia, Economia Circular,
Industry and Energy.
IoT, Energia e Indústria 4.0.

Espaço Bazaar

Somos um espaço dedicado a negócios. Queremos
acelerar o potencial dos nossos clientes, apoiar os
We are a space dedicated to business. We want to acelerate
empreendedores e startups a vingar nacional e
our cliente’s potential, support entrepreneurs and startups
internacionalmente. O nosso foco é integrar os
to make their way to success nationaly and abroud. Our
empreendedores internacionais que querem
focuses is to integrate international entrepreneurs that
desenvolver os seus negócios em Portugal.
want to develop their business in Portugal.
Avª do Brasil N.º
O espaço Bazaar é feito de parceiros e colaboradores de
Bazaar Space is build with partners and associates from
35 C
Gestão, Direito, TI, Comunicação e Marketing. A nossa
Managment, Law, IT, Communication to Marketing.
equipa identifica os negócios com maior potencial, ajuda- Our team identifies the most promissing business, helps
os a definir o seu modelo, a adaptá-los à realidade
them to define their model, to ajust it to portuguese reality
portuguesa e a conhecer e conquistar o seu público e
and to know and to conquer their public and clients.
clientes.
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Incubadoras Certificadas / Certified Incubators

507401549

502083514

505387271

507847695

UNIAUDAX - CENTRO DE
INVESTIGAÇÃO E APOIO
AO
EMPREENDEDORISMO E
EMPRESAS FAMILIARES

UNIVERSIDADE DA
BEIRA INTERIOR

UNIVERSIDADE DO
ALGARVE

UPTEC - ASSOCIAÇÃO
DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA DA
ASPRELA

Audax-ISCTE

A Labs Lisboa é um ecossistema colaborativo desenhado
The Labs Lisbon is a collaborative ecosystem designed for
para a criação e crescimento de negócios. Apoia startups
business creation and development. It supports innovative
inovadoras de todos os setores, aposta na
startups from all sectors with a focus on sustainability, on
sustentabilidade, na ciência e na cidade de Lisboa.
science and the city of Lisbon.It offers integrated and
Disponibiliza serviços integrados e flexíveis, espaços,
flexible services, work spaces and shared services, training,
serviços partilhados, formação e mentoria, consultoria
mentoring, specialized consulting and regular events to
especializada e eventos regulares de apoio ao
support entrepreneurship. The Labs Lisbon was launched
empreendedorismo. A Labs Lisboa nasce da visão de
basef on a shared vision and partnership of notable
parceiros de referência da cidade: a Câmara Municipal
institutions of the city: the Lisbon Municipality, Calouste
de Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, ISCTE-IUL e
Gulbenkian Foundation, ISCTE-IUL and Audax-ISCTE.
Audax-ISCTE.

Rua Adriano
Correia de
Oliveira, 4 A

Lisboa

1600-312

LISBOA

Pedro Esteves

(+351)211932235

pedro.manuel.esteves
@iscte-iul.pt

Local / Venue

Covilhã

6201-001

COVILHÃ

José Carlos Páscoa
Marques

(+351)275329146

ppserrao@ubi.pt

Local / Venue

The UAlg Incubator is distinguished by its proximity to the
University's knowledge centers, the laboratory conditions
offered and the concern to support technological projects
that value knowledge. Currently, UAlg has 23 incubation
CAMPUS DA
facilities and 2 common meeting rooms. The UAlg Incubator PENHA - EST DA
has a highly qualified team that provides general,
PENHA
administrative and operational services, management,
product and service development and financing and
marketing and communication services.

Faro

8000-000

FARO

Hugo Barros

(+351)289800097

portugal2020@ualg.pt

Local / Venue

UPTEC - Science and Technology Park of the University of
Porto is a fundamental structure of support knowledge
transfer the basic structure to support the transfer of
knowledge between the university and the market, created
to sustain the third mission of the University of Porto - the
Rua Alfredo Allen,
social and economic leverage of its generated knowledge.
Nº 455/461
By fostering the creation of technological, scientific and
creative companies and attracting innovation centers of
national and international companies, UPTEC contributes in
a sustainable way to the growth of the North Region of
Portugal .

Porto

4200-135

PORTO

Clara Gonçalves

(+351)220301500

geral@uptec.up.pt

Local / Venue

A UBI dispõe de cerca de 2000 m2 para a incubação de
The UBI has about 2000 m2 for the incubation of
empresas. O UBINNOVATIVE integra a promoção da
companies. UBINNOVATIVE integrates the promotion of the
articulação entre a UBI e o mundo empresarial e a
articulation between the UBI and the market and the
transferência de conhecimento e tecnologia para o
transfer of knowledge and technology to the last. In fact,
UNIVERSIDADE DA BEIRA
mercado. De facto, dada a proximidade entre as
given the proximity between the companies and the
Rua Marquês de
INTERIOR
empresas e a Universidade, permite-se que os
University, entrepreneurs are allowed to create and
Ávila e Bolama
(UBINNOVATIVE)
empreendedores criem e acelerem spin-offs e as
accelerate spin-offs and companies to develop translational
empresas desenvolvam uma I&D translacional e os testes
R&D and laboratory tests necessary for the
laboratoriais necessários à comercialização de novos commercialization of new products, generating added value
produtos, gerando valor acrescentado para a economia.
for the economy.

Incubadora da Ualg

A Incubadora da UAlg diferencia-se pela proximidade aos
centros de conhecimento da Universidade, pelas
condições laboratoriais que oferece e pela preocupação
em apoiar projetos empresariais de cariz tecnológico que
valorizem o conhecimento. A UAlg dispõe, atualmente,
de 23 espaços de incubação e 2 salas comuns de
reuniões. A UAlg possui uma equipa altamente
qualificada que assegura serviços gerais, administrativos
e operacionais, de gestão, de desenvolvimento de
produtos e serviços e de financiamento e serviços de
marketing e comunicação.

O UPTEC é a estrutura basilar de apoio à transferência de
conhecimento entre a universidade e o mercado, criada
para suportar a terceira missão da U.Porto – a
UPTEC - Parque de
valorização económica e social do conhecimento gerado.
Ciência e Tecnologia da Promovendo a criação de empresas de base tecnológica,
Universidade do Porto
científica e criativa e atraindo centros de inovação de
empresas nacionais e internacionais, o UPTEC contribui
de forma sustentável para o crescimento da Região
Norte.

25 de março de 2020

Página 15 de 15

