QUAIS OS APOIOS DISPONÍVEIS

PRÉ
INCUBAÇÃO

• Teste e validação de ideias e pré-aceleração
• Planos de negócio
• Modelo de negócio

EM QUE CONSISTE
O PROJETO LINCE?

MODELO
DE INCUBAÇÃO

O projeto LINCE consiste em disponibilizar aos

O modelo de incubação que a AEBA se propõe

empreendedores, com ideias de NEGÓCIO

implementar, com o apoio da Câmara Municipal

CREDÍVEIS, os meios para que possam criar e

da Trofa, para tornar possível a incubação em

desenvolver projetos empresariais lucrativos,

qualquer

sustentáveis e de sucesso em QUALQUER ÁREA

considerado único e por isso inovador, sobretudo

DE ATIVIDADE.

por integrar o físico com o digital, permitindo que

Os meios disponíveis são: ESPAÇOS para a
instalação,

APOIO

TÉCNICO,

HARDWARE,

SOFTWARE adequados, eficazes e eficientes,
que integrem todas as possíveis áreas de
negócio, desde as consideradas mais tradicionais, às mais tecnológicas e de IT, ou seja

INCUBAÇÃO

• Espaço físico
• Planos de negócio avançados
• Apoio jurídico
• Financiamento & Incentivos
• Formação & Capacitação
• Tutoria, Coaching & Mentoring
• Apoio à comercialização
• Eventos: Pitch days & Feiras de negócios
• Participação no AEBA Facility Business Center

INCUBAR EMPRESAS NOVAS, PROJETOS NOVOS
ainda que em atividades ou setores tradicionais.

atividade

económica,

poderá

ser

o projeto de INCUBAÇÂO potencie e tire partido
da dimensão multissectorial e da característica
regional da AEBA. Se a associação acolhe empresas de todas as áreas de negócio, pretende-se
que o projeto de incubação esteja alinhado com
esta característica distintiva do projeto associativo, também inovador, para a região do Baixo Ave,
com origem na Trofa, e, portanto, pretende atuar
como promotora de um projeto cujo modelo
estratégico e operacional inclui INCUBAÇÃO
FÍSICA e INCUBAÇÃO VIRTUAL, integrando as
soluções e potenciando os recursos, que por esta
via deixarão de ser limitados. Desta forma o potencial de crescimento fará parte da realidade diária.
Não haverá qualquer limite ou condicionamento
ao crescimento pelo espaço físico, nem ao apoio
em todas as fases do processo de criação e
desenvolvimento

do

negócio,

estimulando

sempre e apoiando sempre o empreendedor no
seu processo e ação.

PÓS
INCUBAÇÃO

• Espaço físico
• Financiamento & Incentivos
• Internacionalização
• Aceleração e desenvolvimento empresarial

lince.trofa
incubação & negócios

MISSÃO

ESPAÇO FÍSICO AFETO
AO PROJETO LINCE

1. Apoiar jovens, homens e mulheres empreendedores (as), de forma a que estes reúnam as
condições necessárias para a formação e
desenvolvimento de projetos empresariais

1.

2. Estimular a cooperação e transmissão de
conhecimentos e sinergias entre as empresas
incubadas, todas as associadas da AEBA e outras
instituições

cada empresa, adequado à sua operação com
áreas comuns e individualizadas

3. Possibilidade de integração de espaços operacionais e licenciados para cada atividade económica a desenvolver em dimensões adequadas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

SERVIÇOS AFETOS AO PROJETO LINCE

2. Envolver os promotores num ambiente propício à
inovação
3. Apoiar a disseminação de boas práticas, o
acesso ao capital, a promoção e dinamização
de redes de cooperação e negócios
4. Constituir-se no maior pólo de empreendedorismo
na região, envolvendo as várias instituições
públicas e privadas que a ele se queiram associar
e criem valor económico mensurável

FÍSICA

2. Espaço físico para uso comum, tais como salas de
reunião, auditório, área de exposição, demonstração dos produtos, processos e serviços das empresas incubadas, receção e serviços administrativos,
impressão e cópias, telefone e acesso à internet

3. Promover uma cultura de empreendedorismo
responsável e com ética empresarial, sustentada
pela inovação, crescimento e estímulo à
valorização da competitividade

1. Inspirar a transformação de “ideias boas” em
ideias de negócio e em projetos exequíveis,
auto-sustentáveis e rentáveis

MODALIDADES DE INCUBAÇÃO

A AEBA disponibiliza para a Incubação todos os
serviços que tem disponíveis às empresas associadas:

COWORKING

ACELERAÇÃO

POLÍTICA DE PREÇOS E CONDIÇÕES

• Acesso prioritário a rede
de entidades, empresas
e empresário/as de
referência - potenciais
clientes e parceiros

1. Preço base espaço individual: 300,00€/mês + IVA (inclui os serviços básicos)
2. Preço base espaço coworking: 75,00€/mês + IVA (inclui os serviços básicos)
3. Preço base espaço operacional (produção): 2,00€/mês/m2 + IVA (se aplicável)

• Acesso a mentores
e especialistas de
referência

1ºano

(sem apoio)

4º ano

(e seguintes)

• Facilitação do acesso a
clientes e mercados

RECURSOS

SERVIÇOS

(1)

SERVIÇO BASE EM
ESPAÇO INDIVIDUAL

SERVIÇO BASE EM
(2) ESPAÇO EM COWORKING

• Integração de espaços
adequados e licenciados
a cada atividade

(3)

ESPAÇO ADICIONAL PARA
PRODUÇÃO (OPERACIONAL)

COM APOIO DO MUNICÍPIO DA TROFA
1ºano

(redução/apoio 75%)

2ºano

3ºano

(redução/apoio 50%) (redução/apoio 25%)

300,00 €/mês

75,00 €/mês

150,00 €/mês

225,00 €/mês

75,00 €/mês

18,75 €/mês

37,50 €/mês

56,25 €/mês

0,50 €/mês/m2

1,00 €/mês/m2

1,50 €/mês/m2

2,00€/mês/m2

CENTRO EMPRESARIAL lince.trofa
ESPAÇOS

SERVIÇOS BÁSICOS

SERVIÇOS AVANÇADOS

• Receção e apoio administrativo

• Internacionalização

• Coaching Empresarial

• Transferência de Tecnologia

• Finanças & Financiamentos

• Prototipagem

• Marketing & Vendas

• I&D+i

• Formação / Capacitação

• Design

• Eventos & Networking

• Capital de Risco

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTOS

candidatura de projetos, licenciamentos, consultoria,
auditorias, recrutamento e seleção, desenvolvimento
de protocolos, relações públicas e posto de correios,
acesso a conferências, workshops e exposições.

VIRTUAL

PROPOSTA DE VALOR

RECURSOS HUMANOS
REDE DE SUPORTE:
CLIENTES, CONSULTORES
MENTORES

• Propriedade Intelectual
• Comunicação
• Análise de Risco

CENTRO DE
INCUBAÇÃO

+

CENTRO DE
NEGÓCIOS

FACILITY BUSINESS CENTER
AÇÕES COLETIVAS

EM INTERNACIONALIZAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO EM INOVAÇÃO

STARTUP VOUCHER, VALE INCUBAÇÃO E OUTROS APOIOS DO PORTUGAL 2020

• Apoio Jurídico
• TIC´S

Rua Imaculada Conceição, nº 86 · 4785-684 Trofa · Porto · Portugal
Tel. + 351 252 403 860 · Fax +351 252 403 869 · lince.trofa@aeba.pt

