
Preço(1) €/m2 Preço(1) 70 €/mês Preço(1) (7) 38€/mês

Campus da Penteada - Funchal 13 €/m2

Brava Valley - Ribeira Brava 10 €/m2

Destinatários Destinatários Destinatários

Iniciativas empresariais de base inovadora (2)

Incubação Física (detalhes) Espaço Co-work  (detalhes) Escritório Virtual (detalhes)

Sala privada (dimensões entre os 13 e os 19 m2) P

Espaço mobilado c/ vários postos de trabalho (2 a 4 pessoas) P Espaço partilhado c/ 1 posto de trabalho (mesa,cadeira e armário) P

Endereço comercial P Endereço comercial P Endereço comercial P

Fotocópias e impressões a preto/branco (página A4) 200 un. Fotocópias e impressões a preto/branco (página A4) 125 un. Fotocópias e impressões a preto/branco (página A4) 125 un.

Fotocópias e impressões a cores (página A4) 20 un. Fotocópias e impressões a cores (página A4) 10 un. Fotocópias e impressões a cores (página A4) 10 un.

Sala de reuniões c/ TV incluída 5 h. Atendimento telefónico e anotação de mensagens P Eletricidade P

Utilização partilhada da sala de apoio
(fotocopiadora, fax, scanner, computadores, trituradora de papel, mesa de reuniões)

P Recepção de clientes (7) P Manutenção e limpeza do edifício P

Acesso à internet (3) P Recepção e expedição de correspondência (4) (7) P

Fotocópias e impressões: Sala de reuniões (sala 24 ou 25) Material:

Preto/branco (página A4) (5) 0,07 € Preço por hora (6) 13,00 € Flipchart c/ folhas (6) 17,75 €

Cores (página A4) (5) 0,60 € Preço máximo por dia (6) 91,00 €

Encadernações em espiral (inclui capa e contra-capa) 1,00 €

Nota: A todos os valores acresce IVA à taxa legal em vigor. Os plafonds incluidos na mensalidade não são acumuláveis para os meses seguintes.
(1) Desconto de 5% no caso de optar pelo pagamento por débito direto. (5) As fotocópias e impressões frente e verso serão contabilizadas como 2 páginas.
(2) Para outras iniciativas empresariais aplica-se a Incubação Geral (Opção 4), com preços de referência de 21,79€/m2. (6) Desconto de 70% para os clientes com contrato e 30% para antigos clientes.
(3) Internet limitada a 5 Mbits/s. Quando necessário o promotor poderá adquirir serviços de internet e telefone a empresas externas. (7) Serviços disponíveis apenas nas instalações da sede da Startup Madeira @ Campus da Penteada.
(4) Encargos postais por conta do promotor.

incubação
(tabela de preços)

Opção 1 - Incubação Física Opção 2 - Espaço Co-work Opção 3 - Escritório Virtual

A Incubação Física é um serviço dinâmico de apoio aos negócio inovadores.
Este serviço permite a utilização de diversos espaços físicos (privados e
comuns) dentro de uma incubadora, facilitando os primeiros passos dos
empreendedores na implementação da sua ideia de negócio.

A concretização de projetos empresarias necessitam de soluções à medida! 
A pensar nas especificidades foi criado um espaço co-work onde é possivel
alugar um posto de trabalho, permitindo reduzir os custos iniciais para
implementar o seu projeto empresarial.

O Escritrório Virtual é uma moderna e eficaz forma de viabilizar e desenvolver
uma actividade empresarial. Permite reduzir os custos de implementação do seu
negócio, possibilitando o acesso a instalações comuns, internet e a salas de
reuniões onde poderá reunir com clientes, fornecedores e parceiros.

Empresas e particulares com projetos empresariais e/ou de investigação
Organizações (empresas, ordens profissionais, associações, cooperativas, sindicatos, 
etc..)

Particulares com projetos empresariais e/ou de investigação

Serviços comuns incluídos

Serviços extra (não incluídos e faturados conforme consumo)


