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     Estudo para o desenvolvimento de um Portfólio de Serviços para Incubadoras e Start-Ups 

Estudo realizado em 2012, no âmbito das atividades da Enterprise Europe Network - em Portugal (EEN-PT), que permitiu numa 

primeira fase identificar e caracterizar as incubadoras e entidades nacionais de apoio ao empreendedorismo e respetivos 

serviços de apoio às empresas e numa segunda fase percecionar de que forma a EEN poderá contribuir e potenciar a intervenção 

dessas entidades junto das empresas. O estudo foi coordenado pela AIMinho, enquanto parceiro da EEN, tendo contado com a 

colaboração dos parceiros IAPMEI, AIDA, CEC e INPI e Soluciona – Sistemas Integrados de Gestão, Lda., enquanto entidade 

consultora. 

O estudo baseou-se na aplicação de um inquérito às diferentes entidades previamente identificadas, o qual pretendeu recolher 

informação a 3 níveis: identificação/caracterização das entidades auscultadas; a sua opinião quanto ao posicionamento atual do 

Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização em Portugal; e saber qual o conhecimento e utilização destas entidades 

relativamente à Enterprise Europe Network. O objetivo final do estudo foi identificar serviços/áreas de atuação da EEN que 

poderão colmatar algumas das necessidades sentidas pelas incubadoras e entidades de apoio ao empreendedorismo, em 

termos de apoio às suas empresa. 

No que respeita à identificação e caracterização das entidades, que a nível nacional, prestam apoio ao nível da incubação de 

empresas e ao empreendedorismo, o estudo permitiu saber que: 

 

� Apesar de todas as regiões 

de Portugal estarem 

representadas, estas 

entidades concentram-se 

na sua maioria nas regiões 

Norte, Centro e grande 

Lisboa. 
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� Os principais clientes das entidades de apoio ao empreendedorismo estão muitas vezes incubados nas suas próprias 

instalações e como tal exercem atividade em negócios cujas características assim o permitem. Deste modo, o setor dos 

serviços destaca-se largamente nos setores de atividade das empresas incubadas em estruturas de apoio à criação de 

empresas. Os restantes setores (comércio, construção, indústria, turismo, associativismo e outros), possuem uma 

representatividade baixa no Volume de Negócios das entidades. 

Detalhando o setor dos serviços, o subsetor das novas tecnologias (TIC´s) é considerado o mais representativo. Com menos 

expressão surgem, entre outros, os subsetores da biotecnologia, saúde e bem-estar, gestão, energia, ambiente e engenharia. 

� Dos serviços prestados pelas incubadoras e entidades de apoio ao empreendedorismo, destacam-se, para o objetivo do 

estudo em causa, os seguintes: 

� Prestação de Informação Geral; 

� Desenvolvimento de candidaturas a apoios financeiros e Organização de workshops/seminários; 

� Apoio à Inovação e à Internacionalização; 

� Desenvolvimento de Projetos de dinamização empresarial; 

� Apoios financeiros à criação de empresas; 

� Formação profissional, realização de Estudos e realização de Missões Empresariais de apoio à cooperação 

empresarial. 

� Por outro lado, dos serviços que poderão ser prestados por estas entidades e que apresentam mais lacunas em termos de 

capacidade de resposta, destacam-se, para o objetivo do estudo em causa, os seguintes:  

� Apoio à Inovação e Internacionalização; 

� Apoios Financeiros à Criação de Empresas; 

� Missões Empresariais de Apoio à Cooperação Empresarial. 

� Quanto ao posicionamento das entidades face às questões do Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização, verificou-

se que: 

� 60% das entidades considera que a Inovação Empresarial e o apoio a este nível junto dos seus clientes é algo 

muito importante e fulcral nos dias de hoje; 

� 45% considera que apoiar os processos e a temática da Internacionalização junto do tecido empresarial é 

realmente muito importante; 

� 65% tenta incutir nas mentes dos empreendedores que pretendem lançar um negócio que a internacionalização é 

um passo para o crescimento e aumento da competitividade. 

No que respeita ao conhecimento e utilização da EEN por parte das incubadoras e entidades de apoio ao empreendedorismo, 

verificou-se que estas entidades são na sua maioria conhecedoras da rede e reconhecem que esta responde a algumas das suas 

necessidades. 

� Quanto aos serviços da EEN mais procurados, verifica-se alguma dispersão de resultados, tendo todos eles alguma procura 

efetiva, podendo destacar-se os serviços que se prendem com: 

� Informação sobre mercados europeus e programas de financiamento comunitários;   

� Procura de parceiros internacionais para o negócio, em especial parceiros comerciais; 

� Apoio em processos de inovação e cooperação empresarial; 

� Missões empresariais. 



 

 

 

� Quanto a outras necessidades manifestadas por estas entidades, que possam ser asseguradas pela EEN, verificam-se também 

relevantes os serviços relacionados com: 

� Dinamização de eventos de intermediação empresarial; 

� Realização de workshops ou seminários nas diferentes áreas geográficas; 

� Agir como agente facilitador na preparação de candidaturas aos programas de investigação europeus; 

� Agir como agente facilitador na participação de dinâmicas ao nível do Empreendedorismo internacional. 

Foi ainda considerado com interesse para a atividade destas entidades, o acesso e/ou partilha de Boas Práticas, nomeadamente 

ao nível internacional, apontando o estudo para a necessidade do acesso a mais informação e estudos de Benchmarking, no 

sentido destas entidades replicarem na sua atividade as boas práticas internacionais. 

As conclusões do estudo apontam para a necessidade de um maior contacto entre estas entidades e os parceiros da EEN-PT, no 

sentido de se potenciar a utilização de serviços disponibilizados por esta rede. Deste modo, é importante reforçar a comunicação 

junto destas entidades, que por sua vez têm contacto privilegiado com as suas empresas cientes (empresas incubadas e start-

ups), suscitando o interesse e aumentando o conhecimento acerca da atuação e estrutura da EEN, quer em termos nacionais 

quer em termos internacionais. Para tal é fundamental a atuação dos parceiros locais, que desde logo são os primeiros 

interlocutores na promoção dos serviços da rede.   

O estudo confirma a pertinência da atuação da EEN junto das Incubadoras e entidades de apoio ao empreendedorismo, no 

sentido de chegar às empresas que utilizam os seus serviços, sejam elas empresas incubadas ou outras start-ups, enquanto 

agente facilitador e prestador de serviços, fomentando o crescimento das empresas através do apoio à Internacionalização, 

Inovação e Cooperação empresarial. 

 


