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A incubadora de empresas iniciou a sua atividade em 2006.

Inaugurada oficialmente a 07 de Dezembro de 2017.

Criada com o objetivo de estimular o aparecimento de
novos empreendimentos de base tecnológica,
associados a sectores dinâmicos da economia;

Distinguida pela Forbes como uma das 15 melhores
incubadoras nacionais e a única com especialização na
economia do mar

A INCUBADORA DO MAR



Contribuir para o desenvolvimento, dinamização e revitalização e
inovação do tecido empresarial do concelho da Figueira da Foz e da região
onde o mesmo se insere, bem como

Promover a valorização do conhecimento e a competitividade nos
sectores que têm o MAR como elemento central, através do

apoio à constituição, instalação e desenvolvimento de ideias
empreendedoras ou novas empresas de base tecnológica e/ou industrial,
proporcionando-lhes adequadas condições técnicas e físicas.

MISSÃO



ASSOCIADOS



Centro de Portugal

Porto Comercial e de Pesca

Mar como elemento natural

Excelente Rede rodoviária e ferroviária

Diversidade de atividades económicas  
(agrícolas, industriais e de serviços característicos e de 
reconhecido valor na região Centro). 

Infraestruturas industriais

Turismo Sol & Mar

CONTEXTO E ENVOLVENTE



CONTEXTO E ENVOLVENTE

Parque Industrial & Empresarial da 
Figueira da Foz
Margem Sul do Rio Mondego
Figueira da Foz



Integração da Incubadora no Parque Industrial & Empresarial

Possibilidade de acolhimento de empresas industriais

Profundo conhecimento da realidade socioeconómica da região

Infraestruturas de apoio a empresas na economia do mar

Existência de mercado para novas empresas de prestação de serviços

Articulação e transferência de conhecimento das instituições de 
Ensino Superior e escolas profissionais da região

Ecossistema do Mar

PONTOS FORTES & OPORTUNIDADES



A INCUBAÇÃO

Acesso a fundos 
e financiamento

Legalização da 
empresa

Acesso a diferentes 
mercados

Parcerias
Desenvolvimento 
do negócio



Apoio à Gestão:

A INCUBAÇÃO

Design & Marketing:

Apoio na definição/consolidação do 
modelo de negócios;

Acompanhamento na gestão operacional 
do negócio (incluindo gestão comercial, 
planeamento financeiro e controlo de 
gestão);

Tutoria e capacitação na gestão;

Apoio na estruturação da estratégia de 
comunicação/marketing;

Apoio na divulgação da atividade, 
produtos e serviços;

Apoio na estruturação/consolidação do 
processo de internacionalização



Desenvolvimento de produtos e 
serviços :

A INCUBAÇÃO

Serviços de Financiamento :

Apoio à digitalização de processos de 
negócios;

Apoio à proteção/valorização de direitos 
de propriedade intelectual

Apoio a candidaturas a concursos de 
empreendedorismo e inovação;

Apoio no contacto com investidores e 
entidades financeiras.

Outros serviços: atendimento telefónico e apoio administrativo às empresas, receção de 
correio, fotocopiadora partilhada, salas de reunião e apoio na elaboração de eventos



FISICA

As empresas têm um 
espaço próprio na 

incubadora (salas de 
serviços e de industria) 

com  acesso ao mesmo 7 
dias por semana, 24 horas 

por dia.

12 salas de industria 
12 salas de serviços

VIRTUAL

As empresas não têm 
espaço próprio na 

incubadora mas usufruem 
do acompanhamento 
técnico da equipa da 

Incubadora
(pré-incubação)

COWORK

Espaço partilhado com 1 
ou mais empresas e 

usufruem de 
acompanhamento técnico 
da equipa da Incubadora

TIPO DE INCUBAÇÃO



REDES E PARCERIAS



Iniciativa direcionada ao desenvolvimento do Empreendedorismo de Mar, numa parceria entre a
Câmara Municipal da Figueira da Foz (CMFF), a Incubadora de Empresas da Figueira da Foz (IEFF),
a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF), a Universidade de Coimbra (UC) e
o Centro de Ciências do Mar e Ambiente (MARE)

O Ecossistema de Empreendedorismo de Mar da Figueira da Foz tem vindo a ser alvo de
reconhecimento nacional e internacional, o que reflete a capacidade instalada neste ecossistema
e tem permitido alavancar o seu posicionamento junto dos agentes nacionais com
responsabilidade no setor, o que irá permitir expandir a iniciativa para lá da região reforçando,
assim, a capacidade do setor em atrair novos negócios e novas empresas.

ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO DE MAR
DA FIGUEIRA DA FOZ



2º lugar nos European Enterprise Promotion Awards 2019 (EEPA 2019), na
categoria Promoção do Espírito de Empreendedorismo

Vencedora dos Lisbon Awards Group – Prémio Autarquia do Ano, na
subcategoria «Empreendedorismo e Startups»

ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO DE MAR
DA FIGUEIRA DA FOZ



• Apoio à incubação e 
desenvolvimento de negócio

• Espaços de Incubação 

• Reforço de networking
e apoio empresarial

• Apoio à Criação do 
Próprio Emprego
• Informação 

empresarial 

• Reforço na transferência 
de conhecimento 
através de startups e 
spin-offs;

Ecossistema 
do MAR



• Apoio técnico e científico associado aos 
mais de 400 investigadores do centro.

• Apoio à autarquia e empresas da região, na 
implementação do conceito de Economia 
Azul

• Cedência de espaços de aquacultura e salicultura;
• Disponibilização dos espaços de espaço de

coworking “Mercado de Ideias” “Quartel da
Imagem” – para o desenvolvimento de projetos
empreendedores em parceria com a Incubadora



Equipa técnica especializada nas diversas áreas e, ainda contamos com a equipa do laboratório
MAREFOZ, parceria com a Universidade de Coimbra, que tem como propósito apoiar o
desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica de empresas e das atividades da
Incubadora e do município.

De forma a fornecer um serviço especializado para os empreendedores na área da Economia do
Mar, possuímos infraestruturas e ferramentas que permitem testar os seus modelos de negócio
através da utilização de salinas e aquaculturas municipais e o acesso ao laboratório.

ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO DE MAR
DA FIGUEIRA DA FOZ



18 empresas incubadas (física, virtual e cowork) + 3 em pré-projecto

78% - taxa de sobrevivência das empresas em fase de incubação

Considerada uma das 15 melhores incubadoras nacionais pela Forbes 
Portugal  (Nov 2017)

Finalista do concurso europeu de transferência de tecnologia para a 
economia do mar (COLUMBUS) (Jan 2018)

Certificada para Vale de Incubação, Startup Voucher e Startup VISA

INDICADORES DE ATIVIDADE



OS NOSSOS 
ESPAÇOS 





O FUTURO



Aposta na continuidade e reforço do Ecossistema de Empreendedorismo de
Mar da Figueira da Foz como mais-valia estratégica para captação de
investidores;

Promoção do intercâmbio internacional de empresas do setor;

Reforço da proximidade com Universidades e Polos de Ensino e programas de
estágios internacionais;

Atração e captação de novos empreendedores e empresas da Economia do
Mar, correspondendo ao objetivo estratégico da própria cidade;

Dinamização de programas de empreendedorismo na Economia do Mar e no
Ambiente

FOCO



Ana Simões da Silva

CONTACTOS

Rua das Acácias n.º 40  A

Parque Industrial & Empresarial da Fig Foz
3090 – 380 Figueira da Foz

Tel: 233 40 70 30 
geral@ieff.pt www.ieff.pt

SEJAM BEM-VINDOS À NOSSA 
COMUNIDADE DE EMPREENDEDORES




