
InUAc - Incubadora de empresas de base tecnológica da Universidade dos Açores 

Tabela de preços para a utilização de instalações e serviços   

 
Destinatários 

Pessoas singulares ou coletivas integradas na comunidade académica, ou não, que pretendam desenvolver 

uma ideia de negócio, um produto ou um serviço inovador, alinhados com as áreas estratégicas e de 

investigação da Universidade dos Açores. 

I - Tipologia de incubação 

 

1 - Pré-Incubação 
Modalidade em que são disponibilizados serviços de informação e apoio para a validação da ideia e 
elaboração de um plano de negócios preliminar, em regime de co-work. 
 

Inclui: 
• Posto de trabalho* em espaço co-work; 
• Acesso a sala de reuniões (6h/mês), com pré-marcação; 
• 125 fotocopias e impressões a preto/branco /mês; 
• 25 fotocópias e impressões a cores/mês 
• Serviços gerais previstos no Regulamento da InUAc 

 

Preço: 70€/mês 
 

 

2 - Incubação Física 
Modalidade que pressupões a utilização contratualizada de um espaço físico para a criação da empresa, 
arranque da atividade e desenvolvimento do negócio 
 

Inclui: 
• Posto de trabalho* individual em espaço equipado com 2 postos de trabalho; 
• Acesso a sala de reuniões (8h/mês) com pré-marcação; 
• 200 fotocopias e impressões a preto/branco /mês 
• 50 fotocópias e impressões a cores/mês 
• Serviços gerais previstos no Regulamento da InUAc 

 

Preço: 90€/mês 
 

 

3 - Incubação Virtual 
Modalidade que pressupões a utilização contratualizada de serviços de apoio a empresas constituídas 
não residentes. 
 

Inclui: 
• Acesso a sala de reuniões (6h/mês) com pré-marcação; 
• 125 fotocopias e impressões a preto/branco /mês 
• 25 fotocópias e impressões a cores/mês 
• Serviços gerais previstos no Regulamento da InUAc 

 

Preço: 50€/mês 
 

* O posto de trabalho é constituído por 1 secretária, 1 cadeira, 1 módulo de 3 gavetas e 1 armário. 



II - Serviços Extra 

 
Serviço de fotocopiadora 

A4 preto e branco: Estudantes: 0,06€ | Não estudante: 0,08 € 
A4 cores: Estudantes: 0,36€ | Não estudante: 0,45€  

 
Aluguer de salas 

Sala de formação: Preço/hora - 12€ 
Sala de reuniões: Preço/hora - 10€ 

 
Posto de trabalho Extra 

10% de desconto relativamente ao valor standard para cada tipologia de incubação 
 
Computador 

Aluguer de computador portátil: 20€/mês 
 

 

III - Condições Especiais 

 
Os alunos inscritos nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos de Cursos da UAc beneficiam das seguintes condições de 
utilização dos serviços da InUAc a que se refere a tabela I: 

1.º ano - grátis; 
2.º ano - desconto de 50%; 
3.º ano - desconto de 25% 

 
Os Alumni beneficiam de um desconto de 10% sobre os valores indicados na tabela I. 
 
Os custos associados à ocupação de outros espaços da UAc, conforme previsto no Regulamento da 
InUAc, serão avaliados caso a caso. 

 

 

Nota: Aos valores indicados acresce o IVA, à taxa legal em vigor, quando aplicável. 


