PRÓ EMPRESA
PROCESSO DE CERTFICAÇÃO DE INCUBADORAS DE NEGÓCIOS (*)

GUIA DE PREENCHIMENTO E SUBMISSÃO DO FORMULÁRIO DE
CANDIDATURA

Com este Guia de Preenchimento e Submissão de Candidaturas à Certificação de Entidades
Incubadoras, a Pró Empresa pretende facilitar o processo de apropriação do processo. Este guai
não deve isentar os interessados de se inteirarem das condições e exigências do sistema, pelo
que se recomenda a consulta do Regulamento da Certificação das Entidades Incubadoras,
disponibilizado no sítio web da Pró Empresa (www.proempresa.cv).

A. COMO PREENCHER O FORMULÁRIO
O formulário compõe-se de um conjunto de quadros. É obrigatório o preenchimento de todos
os quadros e campos.


O Quadro Termo de Responsabilidade destina-se a confirmar que a entidade
incubadora candidata apropriou-se devidamente dos termos e condições do
Regulamento da Certificação. Deve ser assinado pela pessoa responsável pelo
preenchimento do formulário.



O Quadro 1 Dados de Identificação da Entidade Incubadora destina-se a informações
relativas à existência da entidade enquanto organização devidamente constituída e
instalada no mercado.



O Quadro 2 Caracterização da Entidade Incubadora destina-se a informações relativas
ao modelo de negócio, ao público-alvo e às áreas de intervenção enquanto prestadora
de serviços de incubação.



No Quadro 3 Enquadramento do Pedido de Certificação deve fazer uma apresentação
sucinta da entidade incubadora, facultar um breve histórico de atividades que vem
desenvolvendo e justificar o pedido de certificação.

Os Quadros 4 pretendem recolher informações quanto à estrutura, capacidades e competências
da entidade incubadora, enquanto suportes indispensáveis para que as ideias de
negócios/empreendimentos incubados possam desenvolver-se e tranformar-se em
empreendimentos de sucesso.


No Quadro 4.1 Planeamento e Desenvolvimento de Programas de Incubação deve
descrever o modelo de atuação, o qual deve estar claramente definido e ser consistente
com a missão, expressa no seu pacto social ou estatutos. Em particular, deve
caracterizar o contexto de actuação, os seus utilizadores e outros organismos relevantes
para a sua actividade, bem como demonstrar que dispõe de instrumentos de
planeamento que orientem a sua intervenção para objetivos e metas.



No Quadro 4.2 Gestão e Recursos Humanos deve apresentar o seu modelo de gestão e
de liderança, e demonstrar que detém competências próprias através da descrição dos
seus recursos humanos e respetivas funções, comprovando experiência na prestação de
serviços de incubação.



No Quadro 4.3 Estrutura e Organização deve descrever as suas infraestruturas físicas
necessárias aos serviços que presta, (nomeadamente instalações e equipamentos),
indicar a sua capacidade instalada calculada pelo rácio nº de gestor/nº de negócios
incubados, e explicar como está integrado num ecossistema ou rede de parceiros e
colaboradores que assegurem a gestão operacional do processo de incubação.



No Quadro 4.4 Recursos Técnicos deve descrever o referencial metodológico e as
ferramentas associadas que usa ao longo das fases por que passa um negócio incubado,
os quais devem consubstanciar o seu papel de suporte e assistência técnica ao
desenvolvimento dos empreendimentos.



No Quadro 5 Indicadores de Desempenho, deve indicar os dados reais referentes ao
desempenho de cada indicador no ano de 2017 e as metas que a entidade estima poder
atingir no ano de 2018.

B. COMO SUBMETER A CANDIDATURA
A Pró Empresa emite e divulga um Aviso de Abertura de Candidaturas para a Certificação de
Entidades Incubadoras. Após o Aviso, as entidades elegíveis podem submeter as candidaturas
a qualquer momento que desejarem, porquanto o processo de certificação é contínuo e aberto.
As candidaturas devem ser organizadas e submetidas seguindo-se o seguinte roteiro:
a) Aceder (fazer o download) do Formulário de Candidatura à Certificação de
Entidades Incubadoras no site www. proempresa.cv;
b) Preencher o formulário eletrónico;
c) Preparar cópias digitais dos seguintes documentos, que constituem anexos ao
formulário:
- Declarações de Compromisso
- Certidão de Registo da Entidade Incubadora
d) Enviar, por via eletrónica, no site www. proempresa.cv, o formulário preenchido
acompanhado das cópias digitais dos anexos acima indicados.

Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas ao endereço nilda.mendes@proempresa.cv

