
Guia e Programa para implementação de uma
incubadora de negócios.

INCUBAÇÃO
DE NEGÓCIOS

METODOLOGIA



Porque 
precisamos de
espaços de
incubação e de 
co-working?
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*período de referência 2017   
Fonte – Eurostat 

é a taxa de nascimento de novas empresas em
Portugal? O que faz do nosso país o segundo
da União Europeia com a taxa de nascimento

de novas empresas mais elevada.* 
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O indicador referido mostra que
Portugal é um país com uma boa
abertura para novas empresas e com
um elevado espírito empreendedor.

Portugal destaca-se também devido à
localização geográfica privilegiada, o que
torna o país ainda mais apelativo ao
empreendedorismo e ao comércio
internacional. 



Portugal necessita de plataformas
para a inovação baseadas no
empreendedorismo. Num

contexto de contração económica

e de crescimento do desemprego,

com particular incidência nos

jovens, o empreendedorismo e a

criação de negócios constituem

respostas com forte valor

acrescentado.
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NECESSIDADES
Com efeito, para empreender com

sucesso, são necessários recursos

de vários tipos: 1) criatividade; 2)
conhecimento; 3) rede de
contactos; 4) infraestrutura e 5)
capital. Uma incubadora de

negócios tem como missão
facilitar o acesso a todos os

recuros mencionados.
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ESPAÇO PARTILHADO

O mundo muda a cada instante e

a mudança é acelerada pelas

redes de informação. Numa

sociedade em rede, o escritório

pode estar em qualquer local. Por

isso, o espaço de trabalho

transformou-se numa realidade

flexível. A liberdade de

movimentos é uma

vantagem competitiva.

Empreendedores da 
LABS LISBOA - Incubadora de Inovação



Partilha estável de escritórios.

CO-LOCALIZAÇÃO

Partilha temporária de espaços

de trabalho.

CO-TRABALHO

Apoio físico, técnico e financeiro ao

arranque de projetos.

INCUBAÇÃO

Tem ganho dimensão, por

todo o mundo, uma nova

abordagem ao espaço de

trabalho: o espaço
partilhado. Esta tendência

assume três facetas:

ESPAÇO PARTILHADO



PROPOSTA DE VALOR

INCUBADORA 
DE NEGÓCIOS



O QUE É UMA
INCUBADORA?

Uma incubadora de negócios

é um espaço onde equipas de

empreendedores partilham

recursos e potenciam, de

forma participativa e criativa, o

desenvolvimento de

oportunidades durante a fase

inicial dos seus projetos.

PROPOSTA
DE VALOR

O elemento distintivo de uma

incubadora de excelência é a aposta

no desenvolvimento dos negócios

dos seus clientes, ao invés de

colocar a ênfase em operações

imobiliárias. Portanto, os programas

de incubação que agregam valor de

forma mais eficaz são aqueles que

adotam uma postura de
desenvolvimento de negócios
proativa, com base numa
apreciação rigorosa das
necessidades dos seus clientes.



UMA INCUBADORA
DEVE OFERECER OS
SEGUINTES SERVIÇOS:

Acesso a rede de contactos

dinamizadas pela equipa de

gestão da incubadora.

NETWORKING

Gestão ou assistência técnica por

meio de competências internas e/

ou através de uma rede de apoio

à comunidade.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Apoio na captação de

financiamento e de clientes.

FINANCIAMENTO

Empreendedores da 
LABS LISBOA - Incubadora de Inovação



Desenvolvimento dos negócios;

UMA INCUBADORA DE
NEGÓCIOS ENGLOBA 
CINCO DIMENSÕES:

Rede de mentores; 

Espaço flexível;

Serviços partilhados;

Sinergias empresariais.
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VALORES
ORIENTAÇÕES
FASES E ETAPAS



O Programa de Incubação de

Negócios do Audax-ISCTE coloca 

o empreendedor no centro dos
processos, proporcionando-lhe

um conjunto integrado de

serviços, adaptável aos diferentes

tipos de negócio e diferentes fases

do seu processo de evolução.
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O Audax-ISCTE inspirou-se 

nas melhores práticas

internacionais já mencionadas:

enfoque no desenvolvimento

dos negócios; acesso a redes de

consultores e de investidores;

facilitação de sinergias

organizacionais; flexibilidade e

acessibilidade do espaço de

trabalho e partilha de escritórios.

VALORES

LABS LISBOA
Incubadora de Inovação

PROGRAMA DE 
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Innovation Hub

Adotamos o modelo de innovation hub
que traduzimos como plataforma de
inovação. Uma incubadora assim

entendida é uma comunidade antes de ser

um espaço, reunindo pessoas com origens e

competências distintas para criar sinergias

através dessas diferenças.
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Comunidade 
LABS LISBOA
Incubadora de Inovação
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Esta comunidade gera um ecossistema

híbrido entre escritórios, lojas, laboratórios e

habitações. A inovação é também

alimentada pela troca de conhecimentos
entre o ambiente académico e os

empreendedores. Para reunir todas estas

condições, uma incubadora de negócios

deve situar-se, preferencialmente, em

ambiente urbano.
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Comunidade 
LABS LISBOA
Incubadora de Inovação

ORIENTAÇÕES
PROGRAMA DE 
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FASES E ETAPAS
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O Programa Incubação de Negócios prevê

três fases críticas na vida de uma

incubadora: a ATIVAÇÃO que inclui tudo o

que sucede até ao momento em que a

incubadora abre as portas;  o CHECK-IN
que marca a gestão quotidiana da

incubadora; e o CHECK-OUT relações que

cultiva com as empresas que já deixaram o

processo de incubação.
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Roteiro Estratégico

Comunicação

Seleção

1ª  FASE
ATIVAÇÃO

Gestão da comunidade

Formação e mentoria

Consultoria especializada

2ª FASE
CHECK-IN

Ligação de ex-incubados à

comunidade

3ª FASE
CHECK-OUT
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FASES E ETAPAS
PROGRAMA DE 
INCUBAÇÃO DE NEGÓCIOS



1ª  ETAPA
ROTEIRO ESTRATÉGICO

1ª FASE

ATIVAÇÃO 2ª ETAPA
COMUNICAÇÃO

3ª ETAPA
SELEÇÃO
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ROTEIRO ESTRATÉGICO
O sucesso de qualquer projeto de incubação
começa na sua adequação às necessidades do
mercado. Exige, pois, um estudo prévio de
viabilidade que identifique as necessidades e
alinhe a proposta de valor com o respetivo
modelo de negócio, bem como um plano de
implementação.

1ª FASE - 1ª ETAPA

ATIVAÇÃO M
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1ª  ETAPA
ROTEIRO ESTRATÉGICO

1ª FASE

ATIVAÇÃO 2ª ETAPA
COMUNICAÇÃO

3ª ETAPA
SELEÇÃO
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COMUNICAÇÃO
Definido o modelo de atuação, chega a fase de
promoção, motivação e contacto junto dos
diferentes públicos. Estas atividades estão
enquadradas por um plano de comunicação
estratégico.
 
Nesta fase começa a ganhar forma uma comunidade
de partes interessadas - incubados, curiosos,
jornalistas, financiadores, parceiros e amigos - que
garantirá o futuro do ecossistema de incubação.
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PROGRAMA DE 
INCUBAÇÃO DE NEGÓCIOS

ATIVAÇÃO
1ª FASE - 2ª ETAPA



1ª  ETAPA
ROTEIRO ESTRATÉGICO

1ª FASE

ATIVAÇÃO 2ª ETAPA
COMUNICAÇÃO

3ª ETAPA
SELEÇÃO
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SELEÇÃO
A seleção de candidatos inicia-se, por norma, através de um
formulário online, seguido de entrevistas individuais,
podendo ainda incluir dinâmicas de grupo e pitch da ideia.

Para os critérios de avaliação existem elementos
transversais de valorização dos projetos, tais como:
motivação e competências empreendedoras da equipa;
ideia de negócio inovadora (produto, serviço ou processo);
sustentabilidade, potencial de crescimento e de replicação.

1ª FASE - 3ª ETAPA
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PROGRAMA DE 
INCUBAÇÃO DE NEGÓCIOS

ATIVAÇÃO



2ª FASE

CHECK-IN

Gestão da comunidade; 
Formação e mentoria; 
Consultoria especializada.

Dependendo das motivações dos
empreendedores e do estádio de
desenvolvimento da ideia/negócio, 
a integração na incubadora faz-se 
através de vários processos, cujo 
sucesso depende da organização 
dos seguintes serviços-chave: 

M
e

to
d

o
lo

g
ia
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GESTÃO DA COMUNIDADE
Infraestrutura física, administrativa e técnica.
Programação de eventos e networking. Inclui
ferramentas de incubação virtual.

FORMAÇÃO E MENTORIA
Programas de capacitação indivilualizados ou
para grupos. Inclui temas como: ideação e
proposta de valor; planos de negócio e
aceleração de parcerias e investimento.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Serviços dedicados à melhoria de
competências e de desempenho, através de
uma rede de consultores especializados
(contabilidade, jurídico, gestão, marketing).
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CHECK-IN
PROGRAMA DE 
INCUBAÇÃO DE NEGÓCIOS

2ª FASE



Findo o período de incubação, os
negócios continuam ligados à
comunidade da incubadora e têm
acesso facilitado a espaços e
serviços.

No Check-in & Out é crucial a utilização de
ferramentas digitais de trabalho colaborativo,
como por exemplo, webinars, bases de dados,
help-desk, entre outros, que permitem a
utilizadores internos e externos, residentes ou
antigos incubados fazer networking e assim
alavancar competências e visibilidade.
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CHECK-OUT
PROGRAMA DE 
INCUBAÇÃO DE NEGÓCIOS

3ª FASE



COMO PODEMOS
AJUDAR?
Com base na sólida experiência na
administração e coordenação de
incubadoras, em particular da LABS
LISBOA - Incubadora de Inovação,
oferecemos soluções integradas de 
incubação de startups através do nosso 
Programa de Incubação de Negócios.



Oferecemos soluções integradas de incubação de

startups, abrangendo as seguintes fases:

       

Na ATIVAÇÃO
O apoio à instalação da incubadora é realizado

com serviços prestados diretamente pelo Audax-

ISCTE.

      

No CHECK-IN & OUT
O apoio à gestão da incubadora e aos negócios

incubados é realizado por parceiros selecionados,

que oferecem serviços chave em condições

vantajosas.

PROGRAMA DE
INCUBAÇÃO DE
NEGÓCIOS



PROGRAMA DE INCUBAÇÃO DE NEGÓCIOS

.

APOIO À GESTÃO DA
INCUBADORA E INCUBADOS

.

APOIO À INSTALAÇÃO
DA INCUBADORA

ROTEIRO
Plano de negócios (análise de mercado, proposta de
valor, plano financeiro e de implementação).

COMUNICAÇÃO
Criação de identidade; desenho da 
rede de parceiros; plano de comunicação.

SELEÇÃO
Grelhas de avaliação; metodologias de seleção.

ATIVAÇÃO CHECK-IN & OUT

Gestão imobiliária e de atividades 
Gestão de oferta formativa e mentoria
Aplicações web e comunicações
Comunicação institucional e branding
Assessoria jurídica
Contabilidade e Fiscalidade
Financiamento (incentivos, investimento) 
Avaliação de desempenho e impacte
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Sede:

Av. das Forças Armadas, Edifício ISCTE, 117

1649-026 LISBOA

Incubadora:

LABS LISBOA - Incubadora de Inovação

Rua Adriano Correia de Oliveira, 4A

1600-312 LISBOA

(junto da Av. das Forças Armadas, frente ao ISCTE)

21 592 57 35  | audax@iscte-iul.pt

http://audax.iscte-iul.pt

https://www.labslisboa.pt

Instagram: audaxiscte | labslisboa



Comunidade de Empreendedores da
LABS LISBOA - Incubadora de Inovação


