
 
 

1. Custos de incubação do projeto (valor mensal) e serviços a prestar pela Moveltex: 

Os custos do programa de incubação variam em função dos serviços solicitados (para além dos 
serviços básicos de limpeza, energia, etc.) e que podem ser os seguintes: 

• Serviços de Gestão - definição ou consolidação do modelo de negócios, 
acompanhamento na gestão operacional do negócio (gestão comercial, planeamento 
financeiro e controlo de gestão), etc.; 

• Serviços de Marketing, nomeadamente, apoio na estruturação da estratégia de 
comunicação e marketing, apoio na divulgação da atividade, produtos e serviços, 
apoio na estruturação ou consolidação do processo de internacionalização; 

• Serviços de Recursos Humanos; 
• Serviços de Assessoria Jurídica, nomeadamente, assessoria e apoio jurídico; 
• Desenvolvimento de produtos e serviços, nomeadamente, apoio à digitalização de 

processos de negócios, apoio à proteção ou valorização de direitos de propriedade 
intelectual; 

• Serviços de Financiamento, nomeadamente, apoio a programas de 
empreendedorismo e inovação, apoio no contacto com investidores e entidades 
financeiras; 

  

2. Procedimento de contratação, tempo de vigência e condições de rescisão do 
contrato: 

Via StartupVisa o programa de incubação prevê um contrato mínimo de 1 ano. No nosso caso, 
para o mínimo de serviços, deverá rondar os 200€/mês, acrescendo o IVA. 

3. Começo do pagamento à incubadora:  

Assim que começar a incubação do projeto. 

4. Condições de renovação do contrato: 

Não difere das condições iniciais. Porém, a renovação poderá ser feita por um período 
contratual a combinar de livre vontade entre as partes. 

5. Características da Incubação do projeto: 

A incubação é física, contudo podem fazer-se reuniões e encontros virtuais para dar 
seguimento ao previsto no cronograma de trabalhos e de serviços a prestar (e que terá de ser 
feito em simultâneo com o contrato de incubação) . 

6. Espaço físico: 

O espaço físico a disponibilizar poderá ir de sala partilhada com mobiliário e serviços básicos 
(internet, limpeza, segurança, etc.) a sala individual (de 30m2), que também inclui os serviços 
básicos. 


