
1. Enquadramento
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MAPEAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICASMAPEAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS

No âmbito do Despacho nº 946/2020, de 23 de janeiro, que determina a criação e
composição do Grupo de Trabalho para a Capacitação das Infraestruturas Tecnológicas
(GTCIT), é definido como objetivo “atualizar o levantamento de Infraestruturas
Tecnológicas Portuguesas realizado em 2016, no âmbito da celebração do Acordo de
Parceria e dos Programas Operacionais do Portugal 2020, sob coordenação da Agência
Nacional de Inovação”.

Este processo de levantamento e caracterização das infraestruturas tecnológicas consiste
em atualizar o Mapeamento realizado pela ANI em 2016, identificando as Infraestruturas
Tecnológicas existentes, enquadráveis nos critérios definidos no ANÚNCIO PARA
PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DA REDE DE
INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS - PARQUES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA /
INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA, fazendo a sua caracterização física, de recursos
humanos e das atividades desenvolvidas e/ou a desenvolver. A participação no processo
de atualização do Mapeamento não confere o acesso preferencial a fundos públicos e/ou
comunitários.

A entidade designada que assegura a operacionalização deste processo é a Agência
Nacional de Inovação, S.A. (ANI).

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTOINSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

O prazo para a submissão eletrónica da informação decorre entre o dia 13 de março dedia 13 de março de
20202020 e o dia 17 de abril de 2020 (até às 20h00).dia 17 de abril de 2020 (até às 20h00).

Apenas é permitida uma resposta usando o mesmo dispositivo e web browser.

A resposta pode ser gravada e editada durante o preenchimento e até ao momento da suaA resposta pode ser gravada e editada durante o preenchimento e até ao momento da sua
submissão. submissão. Para que esta configuração funcione corretamente, o respondente deve usar o
mesmo dispositivo e web browser que usou para iniciar o preenchimento do formulário. O
respondente pode regressar ao formulário para continuar o preenchimento de onde parou
ou para editar as respostas anteriores.

As respostas são gravadas ao clicar no botão Próxima, no final de cada página doAs respostas são gravadas ao clicar no botão Próxima, no final de cada página do
formulário.formulário. As respostas não são gravadas automaticamente à medida que cada pergunta
é respondida. Ao clicar no botão Concluído, na última página do formulário, o formulário é
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submetido e a resposta deixa de poder ser editada pelo respondente.

PROTEÇÃO DE DADOSPROTEÇÃO DE DADOS

Declaro, para efeitos do artigo 6º, nº 1, al. a) do Regulamento (UE) 2016/679 - Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), autorizar à Agência Nacional de Inovação o
tratamento de todos os dados pessoais, bem como ter obtido o necessário consentimento
dos dados pessoais de terceiros acima indicados, designadamente nome e endereço de
correio eletrónico, para efeitos de confirmação de informação constante no presente
questionário, envio de informação relacionada com oportunidades de financiamento e
divulgação de eventos organizados pela ANI.

A política de privacidade da ANI encontra-se disponível aqui.

1. Divulgação de informação relacionada com oportunidades de financiamento,
programas e eventos da responsabilidade ou a organizar pela ANI – Agência
Nacional de Inovação, S.A..

Sim 

Não

2. Comunicação dos dados não confidenciais a outras entidades parceiras da
ANI – Agência Nacional de Inovação, S.A., com atribuições afins às desta, com
vista ao tratamento estatístico ou de divulgação de oportunidades de
financiamento, programas e eventos ligados ao setor da investigação, ciência,
inovação e tecnologia.

Sim 

Não

2. Caracterização Geral da Infraestrutura Parte 1

Mapeamento das Infraestruturas Tecnológicas 2020 Mapeamento das Infraestruturas Tecnológicas 2020 
Incubadoras de Base TecnológicaIncubadoras de Base Tecnológica

2

https://www.ani.pt/quem-somos/pol%25C3%25ADtica-de-prote%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-dados/


3. Designação
Nota: Nota: Nome pelo qual a Incubadora é conhecida.

4. Designação da Entidade Gestora da Incubadora.
Entidade Gestora:Entidade Gestora: Organização que desenvolve, promove e gere o projeto que é a Incubadora. Pode assumir diversas

caracterizações jurídicas como uma associação, uma empresa, uma fundação, entre outras.

NIF

Morada (Sede
Social)

Localidade

Concelho

Distrito

Código Postal
(aaaa-bbb)

Internet
(Site/URL)

Email

Telefone (+351) 

Diretor/Responsá
vel

Pessoa a
Contactar

Data de
Constituição
(mm/aaaa)

Data de Início da
Atividade
(mm/aaaa)

5. Dados Gerais

6. CAE (CAE Principal - 01111 a 46320)
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7. CAE (CAE Principal - 46331 a 99000)

8. Caracterização Jurídica

Designação

Morada

Código Postal
(aaaa-bbb)

Concelho

Distrito

9. Outras Instalações 

10. Área geográfica de intervenção

Local 

Regional

Nacional

Outra (especifique)

11. Apresentação Sucinta da Entidade e Objetivos (max. 2000 carateres)
Nota: Nota: Apresentação breve da Incubadora
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3. Caracterização Geral da Infraestrutura Parte 2

 Área

Área 1

Área 2

Área 3

Área 4

Área 5

Área 6

Outra (especifique)

12. Áreas de negócio definidas pela Incubadora para efeitos de seleção de
projetos/start-ups

1. Empresas

2. Entidades Públicas

3. Outras entidades não
empresarias

4. Associações
Empresariais

5. Outras Associações

6. Entidades Estrangeiras

7. Outras

13. Nº Associados / Acionistas 2019
*Inserir "0" caso valor seja nulo*Inserir "0" caso valor seja nulo
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 2016 - efetivos 2016 - não efetivos 2017 - efetivos 2017 - não efetivos

Nível 1 e 2 

Nível 3, 4 ou 5

Nível 6

Nível 7

Nível 8

14. Número de Recursos Humanos Por Níveis de Qualificação - 2016 e 2017
Nota:Nota: efetivos: contratos de trabalho sem termo ou por tempo indeterminado; não efetivos: contratos de trabalho a

termo certo ou incerto, estágios, bolsas, docentes protocolados, etc..

Com referência a 31 de dezembro de cada ano.

 2018 - efetivos 2018 - não efetivos 2019 - efetivos 2019 - não efetivos

Nível 1 e 2 

Nível 3, 4 ou 5

Nível 6

Nível 7

Nível 8

15. Número de Recursos Humanos Por Níveis de Qualificação - 2018 e 2019
Nota:Nota: efetivos: contratos de trabalho sem termo ou por tempo indeterminado; não efetivos: contratos de trabalho a

termo certo ou incerto, estágios, bolsas, docentes protocolados, etc..

Com referência a 31 de dezembro de cada ano.

4. Caracterização económica financeira Parte 1
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Introduzir valores previsionais em 2019, se os valores finais não estiverem disponíveis.Introduzir valores previsionais em 2019, se os valores finais não estiverem disponíveis.

6



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16. Balanço (€) 2016

1. Ativo não corrente

2. Ativo corrente

3. Clientes

4. Total do ativo

5. Capital realizado / Património Associativo

6. Prémios de emissão

7. Subsídios ao investimento

8. Total do capital próprio

9. Passivo não corrente

10. Passivo corrente

11. Fornecedores

12. Financiamentos obtidos

13. Total do passivo

*Inserir "0" caso valor seja nulo*Inserir "0" caso valor seja nulo
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17. Balanço (€) 2017

1. Ativo não corrente

2. Ativo corrente

3. Clientes

4. Total do ativo

5. Capital realizado / Património Associativo

6. Prémios de emissão

7. Subsídios ao investimento

8. Total do capital próprio

9. Passivo não corrente

10. Passivo corrente

11. Fornecedores

12. Financiamentos obtidos

13. Total do passivo

*Inserir "0" caso valor seja nulo*Inserir "0" caso valor seja nulo

8



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18. Balanço (€) 2018

1. Ativo não corrente

2. Ativo corrente

3. Clientes

4. Total do ativo

5. Capital realizado / Património Associativo

6. Prémios de emissão

7. Subsídios ao investimento

8. Total do capital próprio

9. Passivo não corrente

10. Passivo corrente

11. Fornecedores

12. Financiamentos obtidos

13. Total do passivo

*Inserir "0" caso valor seja nulo*Inserir "0" caso valor seja nulo
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19. Balanço (€) 2019

1. Ativo não corrente

2. Ativo corrente

3. Clientes

4. Total do ativo

5. Capital realizado / Património Associativo

6. Prémios de emissão

7. Subsídios ao investimento

8. Total do capital próprio

9. Passivo não corrente

10. Passivo corrente

11. Fornecedores

12. Financiamentos obtidos

13. Total do passivo

*Inserir "0" caso valor seja nulo*Inserir "0" caso valor seja nulo
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20. Demonstração de Resultados (€) 2016

1. Vendas e Serviços Prestados (Nacionais)

2. Vendas e Serviços Prestados (Internacionais)

3. Subsídios à Exploração (Nacionais)

4. Subsídios à Exploração (Internacionais)

5. CMVMC

6. FSE

7. Gastos com Pessoal

8. Resultado antes de depreciações, gastos e impostos

9. Resultado operacional (antes de impostos)

10. Juros e gastos similares suportados

11. Resultado líquido do período
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21. Demonstração de Resultados (€) 2017

1. Vendas e Serviços Prestados (Nacionais)

2. Vendas e Serviços Prestados (Internacionais)

3. Subsídios à Exploração (Nacionais)

4. Subsídios à Exploração (Internacionais)

5. CMVMC

6. FSE

7. Gastos com Pessoal

8. Resultado antes de depreciações, gastos e impostos

9. Resultado operacional (antes de impostos)

10. Juros e gastos similares suportados

11. Resultado líquido do período
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22. Demonstração de Resultados (€) 2018

1. Vendas e Serviços Prestados (Nacionais)

2. Vendas e Serviços Prestados (Internacionais)

3. Subsídios à Exploração (Nacionais)

4. Subsídios à Exploração (Internacionais)

5. CMVMC

6. FSE

7. Gastos com Pessoal

8. Resultado antes de depreciações, gastos e impostos

9. Resultado operacional (antes de impostos)

10. Juros e gastos similares suportados

11. Resultado líquido do período
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23. Demonstração de Resultados (€) 2019

1. Vendas e Serviços Prestados (Nacionais)

2. Vendas e Serviços Prestados (Internacionais)

3. Subsídios à Exploração (Nacionais)

4. Subsídios à Exploração (Internacionais)

5. CMVMC

6. FSE

7. Gastos com Pessoal

8. Resultado antes de depreciações, gastos e impostos

9. Resultado operacional (antes de impostos)

10. Juros e gastos similares suportados

11. Resultado líquido do período

5. Caracterização económica financeira Parte 2
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 2016 2017 2018 2019

Vendas e
Prestação de
Serviços 

Subsídios à
Exploração

Subsídios ao
Investimento

Outras 

24. Fontes de Financiamento
Inserir valor em % do FinanciamentoInserir valor em % do Financiamento

IF - INDICADORES FINANCEIROSIF - INDICADORES FINANCEIROS

- Consumos Intermédios (CI)- Consumos Intermédios (CI) = Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas + Fornecimentos e serviços

externos + Impostos indiretos

- Valor Bruto da Produção (VBP)- Valor Bruto da Produção (VBP) = Vendas e Serviços Prestados + Subsídios à exploração + Variação nos inventários da

produção + Trabalhos para a própria entidade + Rendimentos suplementares

- Valor Acrescentado Bruto (VAB)- Valor Acrescentado Bruto (VAB) = Valor Bruto da Produção (VBP) - Consumos Intermédios (CI)

- Meios Libertos Líquidos (MLL)- Meios Libertos Líquidos (MLL) = Imparidade de inventários (perdas/reversões) + Imparidade de dívidas a receber

(perdas/reversões) + Provisões (aumentos/reduções) + Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis

(perdas/reversões) + Outras imparidades (perdas/reversões) / Imparidades (perdas/reversões) + Aumentos/reduções

de justo valor + Gastos/reversões de depreciação e de amortização + Imparidade de Investimentos

depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) + Resultado líquido do período

- Subsídios obtidos em projetos competitivos (SPC)- Subsídios obtidos em projetos competitivos (SPC) = Subsídios ao investimento obtidos em projetos competitivos +

Subsídios à exploração obtidos em projetos competitivos

(Projetos competitivos: H2020, PT2020, etc.)

- Subsídios obtidos em financiamento de base (SFB)- Subsídios obtidos em financiamento de base (SFB) = Subsídios ao investimento obtidos em financiamento de base +

Subsídios à exploração obtidos em financiamento de base

(Financiamento de base: financiamento público às atividades correntes da entidade (FITEC, FCT Laboratórios

Associados, Orçamento de Estado, etc.))

- Outros subsídios (OS)- Outros subsídios (OS) = Subsídios de terceiros não enquadrados nos anteriores

Nota: SPC + SFB + OSNota: SPC + SFB + OS = Subsídios ao investimento + Subsídios à exploração
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CI

VBP

VAB

MLL

SPC

SFB

OS

25. IF 2016

CI

VBP

VAB

MLL

SPC

SFB

OS

26. IF 2017

CI

VBP

VAB

MLL

SPC

SFB

OS

27. IF 2018
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CI

VBP

VAB

MLL

SPC

SFB

OS

28. IF 2019

6. Caracterização das instalações
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Nota:Nota: Com referência ao ano de 2019

Área construída (m2)

Área construída ocupada (m2)

Ano da Ocupação plena (aaaa)

29. Dimensão e Ocupação
Área construída (m2): Área construída (m2): A soma das áreas brutas cobertas de todos os pisos acima do solo de todos os edifícios da

Incubadora

Área construída ocupada (m2): Área construída ocupada (m2): A soma das áreas brutas cobertas de todos os pisos acima do solo, ocupadas por

entidades em qualquer regime de instalação (incluindo a Entidade Gestora) em todos os edifícios da Incubadora.

Ocupação plena:Ocupação plena: Considera-se que uma Incubadora atinge a sua ocupação plena quando alcança uma percentagem de

ocupação de cerca de 90% dos espaços previstos no seu Plano Diretor.
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Gabinetes para administradores

Gabinetes para atividades estruturais e de
apoio

Espaços laboratoriais

Espaços específicos para atividades de I&D

Instalações piloto

Bibliotecas

Salas de reunião

Salas de formação

Auditórios

Salas para incubação

Espaços para arrendamento para empresas

Outros

30. Caracterização dos Espaços (Área útil em m2)

7. Operacionalização da Incubadora
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2016

2017

2018

2019

31. Número de Clientes
Nota:Nota: Indicar todo o tipo de clientes (todas as entidades a quem a Incubadora presta serviços especializados durante

um ano, ou seja, todas as entidades a que correspondem as receitas próprias)

Incubação física: Preço médio mensal do m2

Incubação virtual: Preço médio mensal

32. Preço do serviço de instalação na Incubadora (em euros)

8. Serviços da Incubadora
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 Disponível Não Disponível

a. Escritórios

b. Salas de reuniões

c. Salas de conferência

d. Espaços laboratoriais

e. Armazém

f. Estacionamento

g. Energia

h. Telecomunicações

i. Serviços de receção

j. Distribuição de correios

k. Organização de conferências

Outro (especifique)

33. Serviços Partilhados
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 Disponibilizado
Internamente

Disponibilizado
Externamente

A
disponibilizar

Não
Disponível

a. Seleção e avaliação de ideias/projetos
e pessoas

b. Formação

c. Avaliação da inovação/tecnologia

d. Avaliação de competências

e. Análise de risco

f. Estudos de viabilidade

g. Apoio na gestão de Propriedade
Intelectual

h. Modelos de negócio

i. Planos de negócios

j. Estudo financeiro

k. Assistência tecnológica

l.  Business intelligence

m. Acesso a financiamento early-stage

n. Programa de aceleração de ideias

o. Incubação virtual

p. Incubação física

Outro (especifique)

34. Serviços especializados para pré incubação
Disponibilizado internamente:Disponibilizado internamente: Serviço prestado por técnicos da Incubadora.

Disponibilizado externamente:Disponibilizado externamente: Serviço subcontratado pela incubadora a terceiros.

A disponibilizar:A disponibilizar: Serviço ainda não disponível, mas previsto disponibilizar.

Não Disponível:Não Disponível: Serviço não disponível nem previsto disponibilizar.
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 Disponibilizado
Internamente

Disponibilizado
Externamente

A
disponibilizar

Não
Disponível

a. Apoio à criação da empresa

b. Apoio jurídico

c. Contabilidade

d. Formação

e. Mentoria/coaching

f. Apoio na gestão de Propriedade
Intelectual

g. Acesso a financiamento

h. Assistência tecnológica

i. Transferência de tecnologia

j. Laboratórios especializados

k. Marketing

l. Design gráfico

m. Marketing

n. Apoio à internacionalização e
exportação

o. Incubação virtual

p. Incubação física

q. Atividades de networking

r. Business intelligence

s. Follow-up

t. Programa de aceleração de start-ups

u. Acesso a recursos de
Universidades/Politécnicos e
Infraestruturas de I&D

v. Acesso a redes nacionais e
internacionais

Outro (especifique)

35. Serviços especializados para incubação
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 Disponibilizado
Internamente

Disponibilizado
Externamente

A
disponibilizar

Não
Disponível

a. Formação

b. Diagnóstico de inovação

c. Acesso a financiamento

d. Apoio à internacionalização e
exportação

e. Análise de mercados

f. Apoio na comercialização

g. Desenvolvimento de projetos

h. Pesquisa tecnológica

i. Avaliação da Propriedade Intelectual

j. Transferência de tecnologia

k. Follow-up

Outro (especifique)

36. Serviços especializados para pós-incubação

9. Indicadores de performance da Incubadora
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Start-ups criadas na Incubadora

Taxa de sobrevivência das start-ups durante
o período de incubação

Start-ups em incubação virtual

Volume de negócios das start-ups em
incubação virtual

Empregados nas start-ups em incubação
virtual

Start-ups em incubação física

Volume de negócios das start-ups em
incubação física

Empregados nas start-ups em incubação
física

37. Indicadores para o período de 2016 a 2019
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Start-ups criadas na Incubadora

Taxa de sobrevivência das start-ups durante
o período de incubação

Start-ups em incubação virtual

Volume de negócios das start-ups em
incubação virtual

Empregados nas start-ups em incubação
virtual

Start-ups em incubação física

Volume de negócios das start-ups em
incubação física

Empregados nas start-ups em incubação
física

38. Indicadores desde o início da atividade

10. Considerações Finais
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39. Comentários
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