Dossier de apresentação dos serviços da
incubadora de empresas INDUPYMES 4.0.
A incubadora de empresas INDUPYMES 4.0 é dirigida à indústria do sector
dos transportes (automóvel, marítimo e aeroespacial), oferecendo uma
carteira de serviços a INICIATIVAS EMPREENDEDORAS nesta área de
forma a estimular, fomentar e apoiar o desenvolvimento da Indústria 4.0.
A incubadora desenvolverá a sua actividade 100% on-line e será
totalmente gratuita.

QUAIS OS OBJECTIVOS?
Promover a transformação digital das empresas e empreendedores
da indústria transformadora;
Apoiar a criação e consolidação de empresas de base tecnológica;
Dotar as empresas de base tecnológica de um plano formativo
práctico e específico com uma série de recursos que se ajustem às
necessidades reais da indústria em materia digital;
Estimular o networking entre as empresas formadoras em
tecnologias digitais, as empresas induis e as unidades de
investigação;
Promover a cooperação transfronteiriça entre as empresas de
serviços 4.0 para o sector do transporte.
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA INCUBADORA INDUPYMES 4.0?
Assessoria e apoio na fase inicial da criação da ideia ou projecto;
Apoio na consolidação do modelo de negócio;
Formação técnica específica para desenvolver com sucesso a
implementação dos serviços da Indústria 4.0 dirigidos a empresas
transformadoras;
Melhorar a competitividade através de tutoria e formação sob um
modelo de trabalho colaborativo;
Procura de parceiros;
Apoio na procura de financiamento.

QUAIS OS SERVIÇOS QUE A INCUBADORA INDUPYMES 4.0
OFERECE?
Apoio na análise de mercado;
Assessoria para a realização do Plano de Negócios;
Formação nas Tecnologías 4.0;
Procura de parceiros empresariais e financeiros;
Suporte na criação da empresa e os seus trâmites;
Informação sobre ajudas e apoios para a criação e desenvolvimento
da empresa, bem como para a sua internacionalização;
Apoio na gestão empresarial;
Apoio na comercialização e na obtenção de financiamento;
Aconselhamento e apoio na procura de alojamento e utilização de
instalações;
Inclusão em projectos colaborativos de I+D+i;
Informação sobre a Protecção da Propriedade Industrial e
Intelectual.
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QUAIS AS VANTAGENS ADICIONAIS QUE TERÁ SE OPTAR PELA
INCUBADORA INDUPYMES 4.0?
Acesso a uma rede de peritos de empresas do sector;
Possibilidade de acceso a benefícios extras através dos parceiros do
projecto:
 Utilização gratuita de infraestruturas físicas em incubadoras
já existentes durante os primeros seis meses desde a
incorporação na Incubadora INDUPYMES 4.0;
 Facilitar o acesso a programas para promover o
empreendedorismo;
 Incorporação nas suas bases de dados empresariais;
 Divulgação dos catálogos de serviços dos empresários através
da página web do projecto.
Cultura empreendedora:
 Possibilidade de enfrentar os desafios apresentados pelas
empresas do sector;
 Visitas e reuniões com empresas do sector;
 Encontros com empreendedores de sucesso;
 Acesso a catálogos de potenciais clientes.
Presença e participação em fóruns, jornadas e eventos:
 Apresentações virtuais e/ou presenciais de projectos
empresariais a potenciais investidores e clientes;
 Participação no Fórum de Empreendedores INDUPYMES com
acesso às Sessões dedicadas à apresentação das necessidades
de serviços por parte das empresas do sector;
 Acesso a eventos nacionais, transfronteiriços e internacionais
do sector (Ex: ADM na Andaluzia / AED DAYS em Portugal);
 Acesso a outros fóruns empresariais nacionais,
transfronteiriços e/ou internacionais.
Possibilidade de continuar a formação em outros programas de
incubação/aceleração;
Oportunidade de contactos adicionais com start-ups portuguesas e
andaluzas;
Acompanhamento do progresso do seu projecto.
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PARCEIROS DO PROJECTO INDUPYMES 4.0
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