
 

EDITAL Nº 01/2020  
PROGRAMA DE INCUBAÇÃO RESIDENCIAL E NÃO RESIDENCIAL 

  

1. A IMSV – INCUBADORA MULTISETORIAL DE S. VICENTE 

A Incubadora Multissetorial de São Vicente – IMSV é uma incubadora de ideias de negócio cujo principal 

propósito é orientar os empreendedores da região de barlavento no desenvolvimento e consolidação dos 

projetos, através do alojamento, cedências de serviços especiais e assistência técnica especializada. 

A IMSV possui instalações na ilha de S. Vicente, na localidade de ???,  

2. OBJETIVO DO EDITAL  

Este edital tem como objetivo selecionar ideias de negócio promovidas por promotores residentes na região 

para os ciclos de Incubação Residente e Não Residente 

3. PÚBLICO-ALVO ABRANGIDO PELO EDITAL 

• Pessoas singulares, que completem 35 anos até último dia do ano em curso, individualmente ou 

em grupo; 

• Pessoas coletivas que pretendem expandir as suas atividades. 

4. PROGRAMA DE INCUBAÇÃO 

O programa de incubação visa apoiar o promotor desde a fase de consolidação da ideia, sua implementação 

e consolidação, garantindo igualmente acompanhamento pós lançamento no mercado.  

Serviços disponibilizados: 

• Escritório mobilado e partilhado; 

• Espaços comuns essenciais: Receção, Sala de Reuniões e Formação, Copa, Banheiro; 

• Acesso à formação de curta duração, palestras, workshops e consultorias especializadas sobre 

temas correlatos à atividade empreendedora; 

• Intermediação com investidores, autoridades públicas, entidades financeiras e de suporte técnico e 

tecnológico, potenciais parceiros comerciais, entre outros; 

5. REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

• A ideia do negócio deve distinguir-se pela inovação do produto, serviço, processo ou modelo de 

negócio; 

• O promotor - fundador deve ser um sócio dedicado ao empreendimento, comprometido em 

participar presencialmente em todas as atividades previstas no programa de incubação; 



 
• O promotor – fundador deve demonstrar formação ou experiência profissional na área do negócio, 

condição indispensável para desenvolver o projeto; 

• Para participar, o empreendedor não precisa estar formalizado. Entretanto, caso seja aprovada a 

candidatura, deverá ser providenciada a constituição e formalização da empresa, em prazo a ser 

estabelecido em comum acordo entre as partes, uma vez que o contrato só será celebrado com 

Pessoa Coletiva; 

• O empreendedor será notificado para assinar o contrato de incubação na categoria de residente ou 

não residente; 

• Na modalidade residente a empresa obriga-se (o promotor) à um mínimo de 20 (vinte) horas 

semanais de atividade nas instalações da incubadora, visando o desenvolvimento do projeto; 

• Não poderão participar do processo seletivo pessoas envolvidas diretamente ou com relação 

familiar de primeiro grau na comissão avaliadora do processo; 

• A candidatura implicar total aceitação dos regulamentos do presente Edital. 

6. PRAZOS DE INCUBAÇÃO 

• O período de incubação é de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado por mais 6 (seis) meses se a 

empresa comprovar viabilidade no projeto que justifique a necessidade do período complementar; 

• A equipe de gestão da incubadora irá monitorar o desenvolvimento da empresa incubada ao longo 

da vigência do contrato, de acordo com as normas previstas no manual da empresa incubada e 

regimento interno e nas suas respetivas alterações ou atualizações; 

• A permanência da empresa na incubadora, durante a vigência do contrato ou na prorrogação, está 

condicionada à aprovação de relatórios de atividades a serem apresentados à gerência pelas 

empresas incubadas, cuja periodicidade será definida pela IMSV; 

• Pelo menos uma vez ao ano a Comissão Técnica da IMSV realiza uma avaliação formal do estágio 

de evolução de cada empresa incubada. Em caso de parecer desfavorável a IMSV poderá proceder 

ao cancelamento do contrato e da permanência na incubadora.; 

7. PROCESSO SELETIVO  

O Processo de Seleção realiza-se em estrita conformidade com os princípios básicos de procurement, 

mediante a divulgação nos meios de comunicação Câmara de Comércio de Barlavento. O processo 

compreende as seguintes fases: 

• 1ª Fase (Eliminatória) - Triagem das propostas inscritas e divulgação do resultado das empresas 

selecionadas para a 2ª Fase; 

• 2ª Fase (Fase Eliminatória e classificatória) - Apresentação do Modelo de Negócio, defendida 

oralmente em um pitch de 5 minutos. Com mais 5 minutos para discursão com a banca; participação 

de representante da empresa inscrita na entrevista realizada pela equipe da incubadora.  



 
Pontuação 

A nota geral é composta por três itens: Análise das propostas, apresentação do Modelo de Negócio e 

entrevista. O quadro abaixo descreve o método da avaliação. 

Quadro 1 – Método de Avaliação 

Critérios Nota Peso 

N1 Análise das Propostas 0 a 10.00 3 

N2 Banca de Avaliação 0 a 10.00 5 

N3 Entrevista 0 a 10.00 2 

Média das Notas (N1*3) + (N2*5) + (N3*2) / 10 

Nota Geral  

• Serão selecionadas as empresas que obtiverem pontuação igual ou superior a 6.0 pontos, caso 

nenhum projeto atinja essa pontuação a vaga não será preenchida; 

• Após a publicação do resultado final, a(s) empresa(s) selecionada(s) deverá(ão) assinar um Termo 

de Acordo, assumindo responsabilidades, direitos e obrigações, todos previstos no Regimento 

Interno da IMSV 

8. PRAZOS 

O pormotor-candidato de observar e cumprir todos os prazos estabelecidos nesse Edital, conforme 

detalhamento no quadro a seguir. 

Quadro 3 - Calendário das etapas do processo seletivo 

Evento Data/Período 

Publicação do edital 1 de março de 2020 

Período de inscrição Até 31 de março de 2020 

Publicação dos resultados da 1ª Fase Até 10 dias apos inscrição  

Realização da 2ª Fase – Banca Avaliadora Até 10 dias após 1ª fase 

Realização da 3ª Fase - Entrevista Até 10 dias após 2ª fase 



 

Publicação dos resultados preliminares Até 3 dias após a realização da 3ª Fase 

Publicação do resultado final Até 48 horas após a publicação dos resultados 

preliminares 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação, tendo sua vigência estabelecida por 12 

meses, revogando-se as disposições em contrário; 

• Todas as informações recebidas dos candidatos serão tratadas como confidenciais pela IMSV; 

• A qualquer momento, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, todo ou em parte, 

por motivo de interesse da organização, público ou exigência legal, sem que isso implique direito 

à indenização ou reclamação de qualquer natureza; 

• À IMSV reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas neste Edital.  


