
                                                                    
 
 

Patrono 

  
Delta Cafés- Comendador Rui Nabeiro 

 

 

 
Parcerias estratégicas 

 
 

 

 

Município de Lisboa: 

Partilha de Know-how, decorrente da experiência 
adquirida por projetos desenvolvidos, participação em 
encontros técnicos, organizados pelas partes. 

Colaboração na realização de workshops e conferências ou 
outras iniciativas úteis ao desenvolvimento do projeto. 

 

 

 

Banco BPI, SA  

Prestar esclarecimentos sobre condições de 
financiamento e outros produtos e serviços 
comercializados pelo BPI ou pelas suas participadas, 
protocoladas no âmbito da invest arruda (anexo I). 

Cooperar na divulgação do próximo Quadro Comunitário. 

Realizar seminários, ações de divulgação, monofolha e 
outros. 

 

 



                                                                    
 

 

ACIS – Associação Empresarial dos Concelhos de Vila 
Franca de Xira e Arruda dos Vinhos 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / 
projectos e na formação dos empreendedores/empresas. 

Divulgação, nos canais normais de comunicação as 
iniciativas desenvolvidas no âmbito da incubadora. 

Apoio logístico à Incubadora. 

 

Parcerias  
 

 

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva 
& Associados, Sociedade de Advogados, RL 

Serviços:  Direito Societário, Registos e 
Notariado, Propriedade Industrial, Contencioso e 
Direito Laboral. 

Oferta à Incubadora:  Duas horas mensais, com 
marcação prévia. 

Modo:  Presencial ou não presencial 

 

. 

 

Abreu & Associados, Sociedade de Advogados, RL 

Serviços:  Direito Societário, Registos e Notariado, 
Propriedade Industrial,  Contencioso e Direito do 
Trabalho. 

Oferta à Incubadora:  Duas horas mensais, com 
marcação prévia. 

Modo:  Presencial ou não presencial. 

 

 



                                                                    
 

 

Carlos Pinto de Abreu e Associados, Sociedade de 
Advogados, RL 

Serviços:  Direito Societário, Registos e Notariado, 
Propriedade Industrial, Contencioso e Direito Laboral. 

Oferta à Incubadora:  Duas horas mensais, com 
marcação prévia. 

Modo:  Presencial ou não presencial. 

 

 
 Drª Rosa Bruno d’Oliveira 

Serviços:  Direito Societário, Registos e Notariado, 
Propriedade Industrial, Contencioso e Direito Laboral. 

Oferta à Incubadora:  Duas horas mensais, com 
marcação prévia. 

Modo:  Presencial ou não presencial. 

 

 
 Dr Fábio Romão Morgado 

Serviços:  Direito Societário, Registos e Notariado, 
Propriedade Industrial, Contencioso e Direito Laboral. 

Oferta à Incubadora:  Duas horas mensais, com 
marcação prévia. 

Modo:  Presencial ou não presencial. 

 

 

 

 

Contar, Contabilidades de Arranhó, Lda  

Serviços:  Contabilidade e planeamento fiscal. 

Oferta à Incubadora:  Duas horas mensais, com 
marcação prévia. 

Modo:  Presencial ou não presencial. 



                                                                    
 
 

 

 

 

 Sobe Conta, Contabilidades, Lda 

Serviços:  Contabilidade e planeamento fiscal. 

Oferta à Incubadora: Duas horas mensais, com 
marcação prévia. 

Modo:  Presencial ou não presencial. 

 

Parcerias/Mentoring 
 
 

 

AMIPOR – Associação Mobilizadora para a 
Internacionalização de Portugal 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / 
projectos e na formação dos empreendedores/empresas e 
rede de contactos. 

Divulgação, nos canais normais de comunicação as iniciativas 
desenvolvidas no âmbito da incubadora. 

 

 

Sociedade Portuguesa do Ar Líquido “Arlíquido”, Lda – 
Entidade que se tem dedicado à investigação, desenvolvimento e 
tecnologia, nomeadamente, no desenvolvimento de gás e de 
subprodutos com utilizações múltiplas, designadamente na área 
agro-alimentar. 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / projectos e 
na formação dos empreendedores/empresas e rede de 
contactos. 

 

 

Ambigroup, SGPS, S.A. – Grupo empresarial que se tem 
dedicado à investigação, desenvolvimento e tecnologia na área da 
gestão de resíduos de diversa natureza. 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / projectos e 
na formação dos empreendedores/empresas e rede de 
contactos. 



                                                                    
 
 

 

 

Equanto, Intercâmbio Comercial e Industrial, S.A. – 
Sociedade comercial de marcas na área da alimentação 
saudável e produtos de agricultura biológica. 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / projectos 
e na formação dos empreendedores/empresas e rede de 
contactos 

 

 

 

 

PLUX Wireless Biosignals, S.A. – Empresa de investigação, 
desenvolvimento e comercialização de dispositivos médicos e 
transferências de tecnologia e conhecimento para o meio 
empresarial. 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / 
projectos e na formação dos empreendedores/empresas. 

 

 

 

 

INOV INESC INOVAÇÃO- Instituto de Novas 
Tecnologias, associação privada sem fins lucrativos – 
Promove a transferência de tecnologia e de conhecimento 
para o meio empresarial, apoiando as actividades 
relacionadas com o empreendedorismo e inovação. 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / 
projectos e na formação dos empreendedores/empresas. 

 

 

 

Tales, SA – Externato João Alberto Faria – 
Estabelecimento de ensino 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / 
projectos e na formação dos empreendedores/empresas 

Divulgação, nos canais normais de comunicação as 
iniciativas desenvolvidas no âmbito da incubadora. 

 

 



                                                                    
 

 

ISPO – Instituto Superior Politécnico do Oeste – 
Estabelecimento de ensino 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / 
projectos e na formação dos empreendedores/empresas  

Divulgação, nos canais normais de comunicação as 
iniciativas desenvolvidas no âmbito da incubadora. 

 

 

 

Cooptécnica - Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino 
e Formação Técnico Profissional 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / 
projectos e na formação dos empreendedores/empresas 

Divulgação, nos canais normais de comunicação as 
iniciativas desenvolvidas no âmbito da incubadora. 

 
  

 

 

AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura 
Biológica 

Associação para divulgação e promoção da Agricultura 
Biológica, em Portugal. 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / 
projectos e na formação dos empreendedores/empresas 

Divulgação, nos canais normais de comunicação as 
iniciativas desenvolvidas no âmbito da incubadora. 

 



                                                                    
 

 

  ATC, Consultoria e Gestão 

Empresa de aconselhamento à gestão, consultoria e serviços no âmbito de 
projetos/candidaturas relacionadas com Fundos Comunitários, possuindo assim 
todas as condições para assessorar e dar uma resposta técnica às solicitações. 

Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / projectos e na formação dos 
Empreendedores /empresas e rede de contactos. 

 

 

 Forsaúde - Labalimentar Unip., Lda 

 
Empresa que desenvolve atividades nas áreas de medicina no trabalho, higiene e 
segurança no trabalho, análise laboratoriais, formação profissional, entre outras, 
possuindo assim todas as condições para assessorar e dar uma resposta técnica 
especializada às solicitações. 
 
Mentoria, apoio no desenvolvimento de actividades / projectos e na formação dos 
Empreendedores /empresas e rede de contactos. 

 

 

 
 


