
 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO - INCUBADORA DE EMPRESAS  

PROJECTO INDUPYMES 4.0 
 

 

 

 

 

Modalidade 

❏ Estudantes/ Graduados 

❏ Empresa constituída ou criada recentemente 

❏ Investigadores 

❏ Outros 

Título da iniciativa/projecto 

(Incluí uma breve descrição do serviço) 

_______________________________________________________________________ 

Nome e Apelidos 

Dados do principal promotor da ideia 

_______________________________________________________________________ 

E-mail 

Dados do principal promotor da ideia 

_______________________________________________________________________ 



                                                                                                           Entregável E3.2                 

Projecto cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do programa Interreg V A Espanha – 
Portugal (POCTEP) 2014-2020.  

 

Telefone/Telemóvel 

Dados do principal promotor da ideia 

_______________________________________________________________________ 

 

Em caso de vínculo com a Universidade ou Unidade de Investigação, especifique: 

Dados do principal promotor da ideia (estudante, bolseiro, professor contratado, etc.) 

_______________________________________________________________________ 

 

Restantes elementos da Equipa 

Adicionar os dados de todas as Pessoas que integram a equipa: nome e apelidos, e-mail, 

telefone/telemóvel, vínculo com a Universidade, Faculdade. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO - INCUBADORA DE EMPRESAS  

PROJECTO INDUPYMES 4.0 

 

Responda cuidadosamente às perguntas em cada um dos blocos do questionário. Cada 

um deles foi concebido de modo a conhecer o grau de maturidade da ideia de negócio, 

bem como a sua ligação com a Indústria 4.0 em termos da prestação de serviços digitais 

a empresas do sector dos transportes avançados (automóvel, marítimo e aeroespacial). 

 

Bloco I 

Serviço/s 

 

- Descreva resumidamente o serviço ou serviços da ideia de negócio. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

- Trata-se de um serviço existente ou substituto de um já existente? Em caso 

afirmativo, especifique em “Observações”. 

❏ Sim 

❏ Não 

Observações: 

_______________________________________________________________________ 

 

- Já iniciou alguma acção e/ou estudo prévio para iniciar este serviço?? Em caso 

afirmativo, especifique em “Observações”. 

❏ Sim 

❏ Não 

Observações: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Bloco II 

Mercado 

 

- Que informações conhece sobre o mercado e/ou sector que é objectivo do projecto, 

bem como a sua evolução? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

- Quem considera ser o seu principal cliente? Caso o conheça, identifique-o em 

“Observações”. 

❏ Não o conheço 

Observações: 

_______________________________________________________________________ 

Caso o conheça, tem acesso directo a ele? 

❏ Sim 

❏ Não 

 

- Está a par de uma possível competição já existente? Em caso afirmativo, especifique 

em “Observações”. 

❏ Sim 

❏ Não 

Observações: 

 

_______________________________________________________________________ 
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Bloco III 

Tecnologia 

 

- Indique resumidamente as tecnologias utilizadas nos serviços. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

- Tem, actualmente, estas tecnologias disponíveis para iniciar a ideia de negócio??  

 

❏ Sim 

❏ Não 

 

Se não, é necessário investimento prévio?  

 

❏ Sim 

❏ Não 

 

- Conhece outros tipos de tecnologias já existentes no mercado que possam fornecer 

uma solução semelhante à proposta? Em caso afirmativo, especifique em 

“Observações”. 

 

❏ Sim 

❏ Não 

Observações: 

_______________________________________________________________________ 

 

- Já alguma vez fez um estudo de caso ou uma demonstração em alguma empresa do 

sector? Em caso afirmativo, especifique em “Observações”. 

❏ Sim 

❏ Não 

Observações: 

_______________________________________________________________________ 
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Bloco IV  

Investimento 

 

- Já realizou uma análise dos recursos financeiros necessários para iniciar o projecto?  

❏ Sim 

❏ Não 

 

- Sabe, pelo menos aproximadamente, o montante em euros do investimento 

necessário? 

❏ Sim 

❏ Não 

Em caso afirmativo: 

Especifique a partir dos montantes indicados em baixo o que considera poder ser o 

investimento necessário, incluindo maquinaria, se necessário.  

❏ Menos de 3.000 euros 

❏ Entre 3.001 e 5.000 euros 

❏ Entre 5.001 e 10.000 euros 

❏ Mais de 10.000 euros 

 

- Tem conhecimento de possíveis fontes de financiamento a que possa ter acesso? 

❏ Sim 

❏ Não 

Em caso afirmativo, indique quais e como pensa aceder a elas. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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MEMÓRIA DA IDEIA DE NEGÓCIO 

 

1. Actividade principal da ideia de negócio. Objectivos 

 Aprox. 125 palavras. 

2. Carácter inovador e tecnologias utilizadas 

Aprox. 125 palavras. 

3. Descrição do mercado, potenciais clientes e possível concorrência 

Aprox. 125 palavras. 

4. Vantagem competitiva 

Aprox. 125 palavras. 

5. Análise económica da ideia de negócio (horizonte temporal de 3 anos). 

Receitas, despesas, pessoal, infraestruturas, entre outros.  

 

6. Cronograma previsto e/ou etapas realizadas 

Aprox. 125 palavras. 

CV resumido dos membros da equipa e o seu papel na equipa 

Aprox. 500 palavras por CV. 
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