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FORMULÁRIO DE INCORPORAÇÃO NA INCUBADORA DE EMPRESAS 

 PROJECTO INDUPYMES 4.0 
 

 
 
DADOS DO CANDIDATO 
 
 

Nome: 

Apelidos: 

Concelho:  Distrito:  C. P.  
Telefone:  E-mail:  

 
 
DADOS DA INICIATIVA EMPRESARIAL 
 
 

Nome do projecto:  

Nº de sócios:  

Nº de trabalhadores ou membros da equipa: 

Origem da iniciativa (grupo de investigação, curso universitário ou outro): 
 

Data prevista para o início de actividades:  

Em caso de empresa constituída ou recentemente criada 

Nome/ Razão social: 

Forma jurídica: 

Ano de constituição: 

Actividade económica:  

Concelho:  Distrito:  C. P.   

Telefone:  E-mail:  

Breve descrição da iniciativa ou ideia de negócio: 
 
 
 
 
 
 
 

Vínculo da ideia à Indústria 4.0 e ao sector dos transportes avançados (automóvel, marítimo e 
aeroespacial): 
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OUTRO DADOS 
 

Como soube da existência da Incubadora Indupymes 4.0?  
 
 
 

 
Em _______________   a____ de _______________ de 20___                                               
 
Assinatura:  
 
 
 
 
 
 
Uma vez apresentado o pedido, deve ser fornecida a seguinte documentação,: 
 

❏ Memória do projecto a desenvolver 

❏ Documento de apoio que valide, se aplicável, a sua ligação a um grupo de investigação ou de 

docentes, ou a sua inscrição na Universidade (Ex: a matrícula do curso) 

❏ NIF da empresa 
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