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1. Introdução 

A Incubadora do NONAGON, Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, adiante 

designado por NONAGON, visa apoiar os empreendedores no processo de 

desenvolvimento sustentado das suas ideias de negócio com foco nas áreas 

identificadas no Regulamento da Incubadora. 

Serão disponibilizados meios e apoios que lhe permitam transformar os seus 

projetos em realidades empresariais.  

Neste manual está identificado o processo de incubação e as condições de acesso à 

Incubadora, assim como a localização da Incubadora e respetivas instalações. Todos os 

serviços e apoios mencionados ao longo deste manual são suportados financeiramente 

pela ASSOCIAÇÃO NONAGON.  

2. Âmbito  

A Incubadora visa apoiar os empreendedores no processo de desenvolvimento 

sustentado das suas ideias de negócio e empresas de base científica e/ou Tecnológica 

(EBCTs). Mais concretamente, o principal objetivo da Incubadora do NONAGON 

consiste na promoção e acompanhamento de start-ups inovadoras, disponibilizando-

lhes espaços físicos, gabinetes e/ou laboratórios, e pondo ao dispor dos 

empreendedores um conjunto de serviços e apoios, que lhe proporcionem a inserção 

num ambiente empresarial, bem como as condições necessárias ao seu 

desenvolvimento.  

Tem como objetivo, ainda, a promoção da interação entre o meio empresarial e as 

instituições de ensino e de investigação e desenvolvimento, assim como o contato com 

investidores (Capitais de Risco, Capital Semente e Business Angels), com vista a 

usufruir de vantagens, sinergias e complementaridade que daí decorrem. 
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Os empreendedores deverão ter uma participação ativa nas atividades organizadas 

pela Incubadora, sendo que este será um dos critérios de avaliação quanto à 

permanência na Incubadora, assim como desenvolver com empenho os projetos 

candidatados.   

3. Modelo de Incubação 

O Modelo de Incubação contempla o apoio de projetos empresariais de base 

científico e/ou tecnológica em três momentos distintos e complementares, a fase da 

ideia e a sua concretização num plano de negócios e na criação da empresa, a 

conceção tecnológica do produto e/ou serviço e a fase do desenvolvimento 

empresarial.  

De seis em seis meses as start-ups são avaliadas pela equipa de gestão da 

Incubadora no que diz respeito à evolução no desenvolvimento do produto/serviço 

candidatado, da contribuição para a comunidade da Incubadora e na participação nas 

iniciativas organizadas pela mesma.  

Como resultado destas avaliações semestrais, a ASSOCIAÇÃO NONAGON decidirá 

se a start-up em questão permanecerá na Incubadora e em que condições, podendo 

resolver o contrato em caso de incumprimento dos objetivos fixados para cada fase, 

assim como a transição entre cada uma das fases do processo de incubação.  

3.1 Pré-Incubação 

A fase de Pré-Incubação tem uma duração máxima de 6 meses e define-se como o 

período temporal de maturação da ideia e a sua concretização num Plano de Negócios. 

Nesta fase, os empreendedores terão como principais objetivos a prova de conceito, a 

elaboração do plano de negócios, a constituição da empresa e a identificação do 

faseamento da execução do seu projeto junto da equipa de gestão da Incubadora. Esta 



 
 

5 
 

última será responsável pelo acompanhamento do projeto ao longo de todo o 

processo de incubação. 

Nesta fase os empreendedores serão acolhidos num open space. 

A start-up só transitará para a fase seguinte, fase de Incubação, após a criação da 

empresa e a prova de conceito do produto/serviço resultante do desenvolvimento do 

protótipo do projeto candidatado. 

Se ao fim dos 6 meses os objetivos propostos não estiverem cumpridos, o 

desempenho dos empreendedores em questão será avaliado e consequentemente 

poderá o contrato ser objeto de resolução.  

3.2 Incubação 

A fase de Incubação de Empresas tem uma duração máxima de 18 meses e define-se a 

partir do momento em que, pelo menos, já foi concluído o processo de constituição da 

empresa. Nesta fase, o empreendedor fica responsável por cumprir os objetivos de 

desenvolvimento e execução do projeto definidos na fase de pré-incubação.  

A Incubadora GO-ON disponibilizará, mediante a necessidade da start-up e a 

disponibilidade de espaços existentes nas instalações da Incubadora, postos de 

trabalho no open space ou espaços de escritório individuais, suportando condições 

especiais de arrendamento com valores unitários de renda mensal inferiores aos 

praticados na sua vertente comercial, ver anexo A.   

Durante esta fase serão marcadas reuniões regulares com os empreendedores no 

sentido de acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto. A empresa transitará 

para a fase de Desenvolvimento Empresarial após 18 meses estabelecidos na fase de 

Incubação e se os objetivos do projeto fixados para esta fase se encontrarem 

cumpridos. 
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No caso dos objetivos propostos não serem atingidos, poderá o contrato ser objeto de 

resolução.  

3.3 Desenvolvimento Empresarial 

Na fase de Desenvolvimento Empresarial, com a duração máxima de dois anos, a 

Incubadora orientará e apoiará o crescimento da empresa de forma a viabilizar a sua 

sustentabilidade fora do ambiente da Incubadora.  

Nesta fase, a Incubadora GO-ON poderá disponibilizar, mediante a necessidade da 

start-up e a disponibilidade de espaços existentes nas instalações da Incubadora, um 

espaço de escritório individual em condições especiais de arrendamento, com valores 

unitários de renda mensal inferiores aos praticados na sua vertente comercial, ver 

anexo A.  

No último ano da start-up na Incubadora, caso as condições de desenvolvimento da 

empresa o justifiquem – necessidade de espaços com maiores áreas, ou de instalações 

especializadas não compatíveis com as condições materiais da incubadora – a empresa 

poderá transitar para outro espaço compatível disponível no NONAGON se disponível 

no PARQUE, com valores mensais idênticos aos praticados na sua vertente comercial. 

Neste caso a empresa deverá suportar os custos das instalações especiais. 

 Considera-se que a empresa terminou o seu processo de incubação ao perfazer os 

dois anos estipulados para a fase de Desenvolvimento Empresarial.  
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4. Processo de candidatura 

 As candidaturas à Incubadora GO-ON estão abertas em períodos específicos durante o 

ano, divulgados atempadamente no site do NONAGON ou no Jornal Oficial da Região 

Autónoma dos Açores. 

 

5. Processo de avaliação das candidaturas  

Após o fecho do período de submissão das candidaturas, estas serão avaliadas por um 

júri. Poderá ser solicitado, para este efeito, apoio a Especialistas, nomeadamente 

elementos de instituições de investigação e desenvolvimento e de ensino avançado 

(Universidades), com os quais o NONAGON tem parcerias, e de empresas de base 

tecnológica.  

Assim, numa 1.ª Fase as candidaturas serão pré-selecionadas pelo júri relativamente 

ao enquadramento do candidato e do projeto no âmbito/objetivos da 

Incubadora/procedimento.  

Após a fase de pré-seleção, as candidaturas serão analisadas e avaliadas pelo júri, 

segundo cinco parâmetros, cuja valoração e densificação constará de cada período de 

submissão das candidaturas: 

K1 = Entrevista (E); 

K2 = Equipa do Projeto e qualificação (EQ)  

K3 = Projeto (P)  

K4 = Mercado e Posicionamento Competitivo (MPC)  

K5 = Trabalho em Rede (TR)  
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6. Localização da Incubadora e respetivas Instalações 

 Localização  

A Incubadora situa-se no NONAGON, Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, na 

zona do Pombal, concelho de Lagoa, Ilha de São Miguel, Região Autónoma dos Açores, 

com acesso principal a sudoeste pela Av. Engo. Luís Meireles Martins Mota. 

 Instalações 

A Incubadora disponibiliza espaços para as start-ups e um conjunto de serviços cujas 

condições variam em função da fase de incubação e da área tecnológica do projeto 

candidatado. 

A zona comum da Incubadora inclui áreas de receção, nas salas de reuniões, uma copa 

e zonas de convívio. Para além destes espaços, a Incubadora detém uma zona open-

space para acolher os empreendedores e espaços de escritórios individuais (19m2 a 

20m2), ambos equipados com mobiliário base (secretárias e cadeiras) e com acesso à 

internet.  

 

7. ANEXOS 

 

Anexo A – Tabela de preços unitários mensais a aplicar pela Incubadora  

Na tabela que se segue estão identificados os preços unitários mensais do espaço 

na Incubadora em função da etapa de incubação e do tipo de infraestrutura. 
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Infraestruturas 
Pré 

Incubação 

Incubação 
Desenvolvimento 

Empresarial 

1.º 

Semestre 

2.º 

Semestre 

3.º 

Semestre 

1.ºAno 2.ºAno 

Espaço por posto 

de trabalho - 

Open Space / M2* 

GRATUITO 1€/mês/M2 1€/mês/M2 1€/mês/M2   ---------- ----------- 

Gabinetes de 

escritório / M2* 
---------- 1€/mês/M2 1€/mês/M2 1€/mês/M2 7€/mês/M2 7€/mês/M2 

*A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor. Valores sujeitos a atualizações 

anuais.  

 

 


