


PORQUÊ FALAR DE EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo é um dos principais fatores promotor do 
desenvolvimento econômico e social de um país. 

O papel do empreendedor é identificar oportunidades, desenolver 
ideas que criem valor  de forma a criar um negócio lucrativo.



PORQUÊ FALAR DE EMPREENDEDORISMO

No entanto Empreender requer criatividade, inovação e o assumir de
riscos, bem como a capacidade para planear, gerir e implementar
projetos.



PORQUÊ FALAR DE EMPREENDEDORISMO

Porque o desafio de Empreender é complexo, o Município de Alenquer
e o AUDAX, procuram apoiar aqueles que pretendem criar a sua
própria atividade empresarial, através do espaço Alenquer Inovar



Intervenção do
Alenquer Inovar



SERVIÇOS DO ALENQUER INOVAR 

• Pré-Incubação

• Incubação 

• Incubação virtual

• Desenvolvimento Empresarial



PRÉ-INCUBAÇÃO

DESTINATÁRIOS 
• Empreendedores com uma ideia de negócio que ainda não tenham constituído a empresa.

Duração
• 6 meses 



PRÉ-INCUBAÇÃO

APOIOS:

• Os Empreendedores para além de espaço de trabalho terão acesso a um conjunto de
recursos e serviços de valor acrescentado, em que se inclui:

• Acesso à Rede de mentores e Peritos da Incubadora.

• Participação em Eventos promovidos pelos parceiros estratégicos.

• Apoio na definição/consolidação do modelo e plano de negócio.

• Mentoria e Tutoria no desenvolvimento da Ideia de Negócio.

• Apoio a candidaturas a concursos de empreendedorismo.



INCUBAÇÃO

DESTINATÁRIOS 

• Empreendedores com atividade já iniciada, que necessitem de apoio na criação,
desenvolvimento e implementação no mercado de produto (s) e(ou) serviço(s).

Duração
• 12 meses



INCUBAÇÃO

APOIOS:

• Os Empreendedores para além de espaço de trabalho terão acesso a um conjunto de
recursos e serviços de valor acrescentado, em que se inclui:

• Acesso à Rede de mentores e Peritos da Incubadora.

• Participação em Eventos promovidos pelos parceiros estratégicos.

• Apoio na definição/consolidação do modelo e plano de negócio.

• Mentoria e Tutoria na criação, desenvolvimento e implementação no mercado de produto (s)
e(ou) serviço(s).

• Apoio a candidaturas a concursos de empreendedorismo.



INCUBAÇÃO VIRTUAL

DESTINATÁRIOS 

• Empreendedores com atividade já iniciada, que pretendam ter domicílio fiscal no espaço
Alenquer Inovar

Duração
• 36 meses



INCUBAÇÃO VIRTUAL

APOIOS:

• Os Empreendedores para além do domicilio da morada fiscal terão acesso a um conjunto de
recursos e serviços de valor acrescentado, em que se inclui:

• Acesso à Rede de mentores e Peritos da Incubadora.

• Participação em Eventos promovidos pelos parceiros estratégicos.

• Apoio na reformulação do modelo e plano de negócio.

• Mentoria e Tutoria no desenvolvimento e alavancagem do seu modelo de negócio

• Apoio a candidaturas a concursos de empreendedorismo.



DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

DESTINATÁRIOS 

• Empreendedores com atividade já iniciada, que se encontrem numa fase de crescimento do
seu negócio.

Duração
• 24 meses



DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

APOIOS:

• Os Empreendedores para além de espaço de trabalho terão acesso a um conjunto de recursos e serviços de
valor acrescentado, em que se inclui:

• Acesso à Rede de mentores e Peritos da Incubadora.

• Participação em Eventos promovidos pelos parceiros estratégicos.

• Apoio na reformulação do modelo e plano de negócio.

• Mentoria e Tutoria no desenvolvimento e alavancagem do seu modelo de negócio

• Apoio a candidaturas a concursos de empreendedorismo.



SALA REUIÕES / 
FORMAÇÃO



SALA DE 
COWORKING



SALAS DE 
INCUBAÇÃO FÍSICA 


