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Caraterização sumária
O Centro de Empresas Inovadoras de Castelo Branco pretende criar as melhores condições para
que novas empresas tecnológicas e criativas se estabeleçam na cidade.
Neste sentido, providencia diferentes tipos de espaços:
 30 gabinetes mobilados:
o 22 com 20 a 24 m2;
o 5 com 36 m2;
o 1 com 45 m2;
o 2 com 72 m2;
 5 oficinas com 72m2 mobiladas, com eletricidade trifásica, ar comprimido e água;
 2 espaços de cowork com 16 postos de trabalho cada um e armários;
 1 sala de trabalho polivalente com capacidade para 50 utilizadores e vários
equipamentos;
 1 sala de reuniões com capacidade para 20 utilizadores;
 1 auditório com capacidade para 120 assistentes;
 1 bar/copa de apoio;
 1 FabLab com diversos equipamentos.
Todos os espaços estão dotados de wifi e na receção estão disponíveis serviços de
impressão/fotocópia, receção de correio e de central telefónica e uma estante com diversos livros
de apoio ao empreendedorismo e à inovação.
Como serviços de apoio aos(às) novos(as) empreendedores(as) tem-se:
 Rocket-Plan: software de plano de negócios on-line;
 Consultoria de apoio à criação de novos negócios incluindo candidaturas a programas de
apoio;
 Consultoria de acompanhamento do desenvolvimento do negócio.
O edifício do CEI está localizado numa zona verde perto de várias escolas do Instituto Politécnico
de Castelo Branco e da Associação Empresarial da Beira Baixa, está rodeado de abundantes
espaços de estacionamento e proporciona um acesso 24h/7d.

Condições de utilização
As diversas modalidades de usufruto do CEI são as seguintes:
 Pré-incubação: até 6 meses de forma gratuita contemplando diversos workshops;
 Incubação virtual:
o Gratuita quando se trate de assegurar apenas um domicílio fiscal;
o Por um valor simbólico quando dá direito a utilizar os espaços comuns;
 Incubação: até 18 meses;
 Desenvolvimento empresarial: até 24 meses.
Ou seja, é possível usufruir do apoio do CEI até um máximo de 4 anos desde a pré-incubação
até ao final do período de desenvolvimento empresarial com custos reduzidos.
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FabLab
O FabLab – Castelo Branco disponibiliza um conjunto diversificado de equipamentos que
permitem desenvolver novos produtos, peças, tecnologias, etc. de acordo com os interesses e
necessidades dos utilizadores, sendo gerido pela Associação Informática de Castelo Branco.
Os equipamentos disponíveis são os seguintes:
 Fresadora CNC;
 Fresadora CNC de bancada;
 Impressora 3D;
 Scanner 3D;
 Corte laser;
 Plotter de corte;
 Bordadora automática;
 Workstation equipada com software adequado para a utilização dos equipamentos;
 Bancada de eletrónica;
 Bancada de trabalho com equipamentos e ferramentas de bricolage (serralharia,
carpintaria, etc.).

Apresentam-se diversas fotografias dos espaços e equipamentos disponibilizados pelo CEI.
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Átrio e receção

Estante de apoio

Gabinete com 22m2

Oficina com 72m2

Auditório
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Espaço de cowork para 16 utilizadores

Sala de trabalho polivalente

Sala de reuniões

Copa/bar
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FabLab panorâmica geral

Fresadora CNC de bancada

Impressora 3D

Bancada de eletrónica
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Bordadora automática em 1º plano

Fresadora CNC em sala separada e isolada

8

