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INFRAESTRUTURAS DE APOIO A STARTUPS E EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

 

Infraestruturas físicas 

O Parkurbis acolhe nos seus espaços tanto startups de base tecnológica como centros 

de desenvolvimento de produto de grandes tecnológicas nacionais. 

Para o efeito, e procurando disponibilizar espaços adequados às diferentes 

necessidades de cada empresa, disponibiliza diferentes tipos de espaços: 

 13 Gabinetes de trabalho, com uma área de 20m2; 

 6 Gabinetes de trabalho com áreas entre os 30m2 e os 48m2; 

 18 Gabinetes modulares, com áreas individuais de cerca de 22m2 

 9 Espaços combinados com gabinete + wc (cerca de 33 m2) e espaço 

oficina/armazém/laboratório (entre 60,5 m2 e 77,7m2) 

Os espaços de acolhimentos estão equipados com secretárias, cadeiras, telefones com 

número interno e externo, ar condicionado, acesso gratuito a Internet. 

Para além dos espaços de acolhimento, as empresas dispõem, ainda, de espaços 

partilhados que incluem: 

 Sala de formação 

 Sala de reuniões 

 Auditório 

 Copa 

 

Serviços partilhados 

 Serviços de receção, atendimento, correio, reencaminhamento de chamadas 

 Serviço de limpeza 

 Serviço de cópias e impressões 

 



 

 

MODALIDADES DE ACOLHIMENTO E SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Modalidades de acolhimento 

 Pré-incubação 

 Incubação (física e virtual) 

 Aceleração 

 

Serviços prestados 

 Apoio ao desenvolvimento da ideia de negócio 

 Apoio ao desenvolvimento do modelo e plano de negócio 

 Apoio à análise da viabilidade económica e financeira do projeto 

 Apoio à análise de risco do projeto 

 Identificação de mecanismos de financiamento e apoio na preparação de 

candidaturas 

 Identificação e estabelecimento de parcerias estratégicas 

 Articulação com Universidade da Beira Interior para o desenvolvimento de 

projetos de I+D+i em co-promoção e acesso a recursos humanos qualificados 

 Apoio à divulgação incluindo: promoção no website do Parkurbis, folhetos e 

dossiers de apresentação institucionais, newsletter, promoção de presença 

conjunta em feiras e conferências nacionais e internacionais 

 Acesso a rede de parceiros nacionais e internacionais 

 

 


