
 

 

Memorando 
A. Incubadora do TUA 

A Incubadora do TUA nasce de uma vontade conjunta de 6 parceiros (Parque 
Natural Regional do Vale do Tua e Municípios de: Alijó, Carrazeda de Ansiães, 
Mirandela, Murça e Vila Flor), de apoiar os empreendedores e empresários do território, 
bem como captar e fixar investimentos externos, de forma a fomentar e potenciar o 
crescimento económico da região do Tua e dotar o tecido empresarial das ferramentas 
necessárias para a competitividade e constante inovação. 

São objetivos específicos da Incubadora: 

a) Promover o empreendedorismo, estimulando a criação de empresas e 
desenvolvendo o espírito empreendedor, na região do Vale do Tua; 

b) Organizar iniciativas de identificação, captação e fixação de projetos 
empresariais e empresas na região do Vale do Tua; 

c) Apoiar os promotores na fase de gestação (pré-incubação) na validação da ideia 
de negócio, na autoavaliação das suas capacidades empreendedoras e dar 
suporte às empresas selecionadas na elaboração do seu Plano de Negócios; 

d) Apoiar os promotores e as novas empresas na obtenção de apoios financeiros; 
e) Orientar e acompanhar as empresas no âmbito dos apoios municipais e 

benefícios fiscais previstos; 
f) Promover a integração entre empresas incubadas (física e virtualmente), 

permitindo e facilitando o acesso a diversas redes de networking já 
implementadas ou a implementar; 

g) Apoiar as novas empresas no processo e estratégia de entrada e consolidação 
da sua posição no mercado. 

Tendo em conta o plano de desenvolvimento integrado da região do Tua, a 
Incubadora define como setores de especialização o Ambiente, o Turismo de Natureza 
e o Património. 

B. Acompanhamento Técnico 
O acompanhamento técnico aos negócios, ideias e projetos empresarias são da 

responsabilidade da Partnia Unipessoal, Lda, sobre a qual recai as seguintes 
obrigações, entre outras: 



 

 

a) Reuniões com empreendedores e empresários para levantamento das 
necessidades, identificação e avaliação das ideias de negócio/negócios e 
objetivos;  

b) Apoio na elaboração de Planos de Negócio;  
c) Preparação de candidaturas a apoios de financiamento (pequenos projetos);  
d) Desenvolvimento de parcerias que promovam a competitividade e a inovação;  
e) Apoio na instalação da incubadora, nomeadamente na criação e implementação 

de metodologias de trabalho, na captação de empreendedores/negócios e no 
desenvolvimento de identidade de incubadora.  

f) Realização de reuniões com a Entidade Promotora e respetivo Comité 
Consultivo da Incubadora do TUA. 

C. Comité Consultivo 
No âmbito dos setores de especialização da Incubadora do TUA (Ambiente, Turismo de 
Natureza e Património), é criado um Comité Consultivo composto por Entidades, cuja 
área de atuação, conhecimento e know-how são de reconhecido valor, nos setores já 
mencionados. 

A relação protocolar estabelecida com as Entidades Parceiras integrantes do Comité 
Consultivo, tem como objetivo promover uma cooperação conjunta no 
acompanhamento de projetos empresarias, visando o seu contributo para o 
desenvolvimento do tecido económico da região do Tua e o cumprimento das metas 
propostas. 

Os termos da relação estabelecida entre a Entidade Promotora e a Entidade Parceira, 
são regulamentados na minuta de protocolo criada para o efeito.  


