
Qual a importância da incubação de empresas para o sucesso do empreendedorismo? 

(Adriano Santos, Porto) 

 

Os candidatos a empreendedores com capacidade e domínio dos factores essenciais à elaboração 

de um Plano de Negócios que lhes permita abrir a “porta” do sucesso constituem a excepção e não 

a regra. As suas start-ups normalmente não possuem os critérios que os potenciais investidores - 

Sociedades de Capital de Risco, Business Angels ou ontros investidores - utilizam para identificar 

grandes vencedores, nomeadamente os que assentam na dimensão, nas vantagens competitivas 

sustentáveis, em planos operacionais bem suportados que permitam atingir mercados bem 

definidos e promotores com provas dadas no mercado empresarial. Todavia, é possível agregar-

lhes competências de gestão empresarial e criação de uma rede de contactos que permitam 

suportar um processo de crescimento das suas empresas. 

 

A utilização das Incubadoras como um lugar seguro par empreender, permite ao empreendedor a 

obtenção das citadas competências com resultados extremamente interessantes como sejam o 

aumento do ciclo de vida das suas empresas, ampliação da interacção com o sector empresarial, 

com as Universidades e na optimização da aplicação de recursos. 

 

As Incubadoras e os Parques tecnológicos, geralmente localizados em áreas próximas às 

Universidades ou de Instituições geradoras de conhecimento, são assim organizações que 

desempenham papéis sucessivos ao longo do ciclo de vida de uma empresa e que os 

empreendedores devem ter presente nas suas opções iniciais. Com efeito, enquanto as 

incubadoras fornecem a estrutura necessária para o desenvolvimento inicial da ideia ou do 

protótipo, nos Parques instalam-se empresas já maduras ou que pelo menos já desenvolveram 

tecnologias críticas e as transformaram em produtos comercializáveis, realizaram uma carteira 

mínima de clientes, estruturaram suas funções internas, etc. 

 

A importância das Incubadoras está intimimamente relacionada com o desenvolvimento 

sustentável que delas resulta devido à sua capacidade de transformar os resultados da ciência em 

novas tecnologias inovadoras, especialmente quando se combinam competências académicas e 

empresariais. 

 

É com base nesta filosofia que as Incubadoras de empresas e os Parques Tecnológicos se terão 

de desenvolver - como focos geradores de tecnologias e de empresas em parceria com 

investidores e centros de investigação - permitindo que os produtos idealizados pelos 

empreendedores sejam realidades industriais e comerciais e cheguem ao consumidor com a 

qualidade desejável. 

 



Em face da sua relevância, seria de grande utilidade a criação de um Programa Nacional de 

Incubadoras que permita a criação de uma base sustentável de crescimento do movimento de 

Incubadoras. 
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