FAQ’s
O que é a Business Factory?
A Business Factory é a incubadora de empresas da Câmara Municipal de Mafra. Criada para
apoiar empreendedores e projetos empresariais que contribuam para o desenvolvimento
económico da região, conta com dois pólos: a Ericeira Business Factory, com foco no
desenvolvimento de negócios ligados à Economia do Mar, Turismo e Tecnologia, e a Mafra
Business Factory, vocacionada para projetos na área do Agroalimentar, Turismo e Tecnologia.

1. Posso candidatar-me à Business Factory?
Sim. O processo de candidatura à Business Factory está sempre aberto, pelo que pode
submeter o seu formulário de candidadtura em qualquer dia do ano.

2. Como faço para candidatar-me à Business Factory?
Para fazer a sua candidatura, basta que clique na opção “Quero candidatar-me” disponível no
website da Business Factory, que encaminhará para um formulário que pode submeter online.

3. Para candidatar-me tenho de ter empresa constituída?
Não. Pode efetuar a candidatura à Business Factory qualquer pessoa que tenha já uma
empresa constituída (com máximo de 3 anos de atividade) ou apenas uma ideia de negócio
que esteja à procurar concretizar.

4. Quero estar incubado de forma virtual, tenho de efetuar candidatura?
Sim, terá sempre de fazer a sua candidatura.

5. Como funciona o processo de seleção e admissão à incubadora?
Depois de submetido o formulário de candidatura, o candidato será convidado para uma
reunião no sentido de apresentar presencialmente o seu negócio ou projeto. Haverá lugar
depois a um período de análise e de decisão por parte da gestão da incubadora, sendo o
candidato posteriormente informado dessa mesma decisão qualquer que seja a mesma.

6. Quanto tempo demora a Business Factory a decidir sobre a admissão?
Após a realização da entrevista, o candidato será informado da decisão de admissão num
prazo máximo de cinco dias úteis, via email, por parte da Câmara Municipal de Mafra.

7. Quais os critérios de avaliação das candidaturas à Business Factory?
Os critérios de avaliação das candidaturas são:
•

Projeto com produto/serviço inovador;

•

Inserção nos setores estratégicos definidos para cada polo de incubação;

•

Razoabilidade e exequibilidade do projeto apresentado;

•

Capacidade de implementação por parte da equipa promotora;

•

Contribuição para uma maior competitividade e inovação do concelho de Mafra;

•

Sustentabilidade financeira e potencial de crescimento.

8. Que tipo de projetos ou empresas são admitidos pela Business Factory?
O candidato interessado em realizar a sua candidatura à Business Factory terá de ter um
projeto ou uma ideia que estejam associados às áreas de negócio dos dois polos que
compõem a incubadora, ou seja: Ericeira Business Factory está focada em negócios ligados à
Economia do Mar, Turismo e Tecnologia, e a Mafra Business Factory está vocacionada para
projetos de base tecnológica e para o setores Agroalimentar e Turismo.
Poderão ser aceites outros projetos não enquadrados nas áreas prioritárias indicadas, desde
que tenham inovação e diferenciação relativamente a outros negócios já instalados no
mercado, e que contribuam para um concelho de Mafra mais inovador e competitivo.

9. Caso o meu projeto seja aceite, quanto tempo posso ficar na Business Factory?
Os projectos aceites para integrar a comunidade da Business Factory enquanto incubados
poderão permanecer até três anos, período esse que não será possível renovar. Findo o
período de incubação, o projeto continuará a fazer parte da comunidade, na rede alumni.

10. Que tipo de serviços é que a Business Factory oferece?
Os projetos incubados na Business Factory têm acesso a diversos tipos de serviços:
acompanhamento individual; mentoria e serviços de apoio de consultadoria jurídica e de
gestão; parcerias que proporcionam benefícios e ofertas; formações e workshops de relevância
para o desenvolvimento dos negócios; acesso a uma vasta comunidade de partilha e de
entreajuda; e reforço da comunicação e projeção da sua marca.
A modalidade de incubação virtual está pensada para empresas e empreendedores que
querem usufruir de todos os serviços de incubação indicados mas que precisam ou têm de
estar à distância, não necessitando de um espaço físico de tabalho nas instalações da
incubadora.
A Business Factory disponibiliza ainda a modalidade de ”Hot Desks”, disponível para
qualquer empreendedor que necessite de utilizar um espaço para trabalhar de forma pontual e
delimitada no tempo (máximo 15 dias), por motivos de deslocação do seu escritório habitual.
Empresas do concelho que necessitem de um serviço de receção de correspondência podem
aceder à Business Factory como empresa afiliada. Nesse caso, têm direito a receção do
correio e à utilização das salas de reunião com uma limitação máxima de 10h por mês.

11. Quais os valores associados aos serviços de incubação da Business Factory?
Para que possa ter informação dos valores associados aos diferentes serviços disponíveis na
Business Factory, aceda por favor ao documento Normas disponível no website.

12. Não sendo incubado, posso reservar um espaço na Business Factory para eventos
ou reuniões?
Para a realização de reuniões ou eventos, a Business Factory tem disponíveis salas que
poderão ser reservadas para utilização de entidades externas à incubadora, sendo necessário
para tal enviar email com o pedido para businessfactory@cm-mafra.pt.

13. Caso não seja aceite para incubação posso candidatar-me outra vez?
Sim. Não há limite para o número de vezes que pode candidatar-se, pois pode melhorar o seu
projeto ou iniciar um outro.

14. O que é esperado da minha presença na Business Factory?
Na Business Factory acreditamos que se sozinho poderá ir mais rápido, juntos iremos, com
certeza, mais longe. Temos disponível uma rede de mentores e de parceiros, e atividades,
focados num objetivo: acrescentar valor aos projetos, tornando mais fácil o caminho para o
sucesso. Assim, esperamos que entre os empreendedores haja um espírito de comunidade e
de entreajuda. Aos nossos incubados pedimos que participem, sempre que possível, nas
atividades dinamizadas e que haja abertura para partilha de conhecimento e de
sugestões/ideias que possam dinamizar, ainda mais, a comunidade empreendedora e o
ecossistema de inovação local.

15. Do que poderá beneficiar a minha startup da presença na Business Factory?
Aqui todos os dias são de aprendizagem e conquistas. Fazer parte da Business Factory é ter
acesso a um ambiente que convida à partilha e troca de saberes, com uma programação
regular de eventos internos, exclusivos para membros, e abertos à comunidade, com
convidados, de forma a manter ligação com vários players e representantes do ecossistema
empreendedor nacional.

