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A. Enquadramento, órgãos sociais e quadro de pessoal 

 

A Nova Almada Velha - Agência de Desenvolvimento Local, pessoa coletiva de direito privado 

sem fins lucrativos (abreviadamente NAV), com o nº 504974688, foi constituída em 2001, com 

sede na Rua da Judiaria, nº 14 em Almada. 

 

A NAV assume como área de trabalho relevante a gestão dos equipamentos municipais 

destinados ao acolhimento empresarial, assim como a gestão de plataformas on-line destinadas à 

divulgação global de recursos e serviços existentes no Concelho, no enquadramento do seu 

objeto social.   

 

São associadas fundadoras cinco entidades, públicas e privadas, que compõem os Órgãos Sociais 

da Agência, com mandato trianual em vigor até março de 2021, composto da seguinte forma: 

 

Elementos da Mesa da Assembleia Geral  

Presidência: Câmara Municipal de Almada 

Primeiro Secretário: Associação do Comércio, Industria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal 

– Delegação de Almada  

Segundo Secretário: Santuário de Cristo Rei  

 

Administradores do Conselho de Administração 

Presidência: Câmara Municipal de Almada 

Câmara Municipal de Almada – Administradora Delegada 

Associação do Comércio, Industria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal – Delegação de 

Almada  

Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL  

Seminário Maior de S. Paulo  

 

Membros do Conselho Fiscal 

Presidência: União das Juntas de Freguesia de Almada, Cova da Piedade, Cacilhas e Pragal  

Vogal: Sociedade de Revisão Oficial de Contas  

Vogal: Seminário Maior de S. Paulo 
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No ano de 2018, o quadro de pessoal da Agência foi composto por quatro colaboradores (três 

efetivos e um contratado a termo em agosto): 

  

 1 diretora adjunta; 

 1 técnica superior; 

 2 técnicas administrativas que asseguram, entre outros, o funcionamento da receção 

dos edifícios Núcleo Empresarial e Quarteirão das Artes. 

 

 

A intervenção da Agência é descrita de forma pormenorizada no presente relatório, 

descriminando-se as ações que têm reflexo do ponto de vista orçamental.   
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B. Atividades desenvolvidas 

 

A Novalmadavelha assegura as seguintes atividades: 

 

B1. Gestão dos Espaços Municipais de Acolhimento Empresarial: o Núcleo Empresarial de Almada 

Velha, o Quarteirão das Artes e o acompanhamento da gestão da Cozinha Partilhada de 

Alfazina (em colaboração com a Arribatejo); 

B2.Atendimento de primeira linha a empreendedores e empresários locais. Organização e 

dinamização de ações de capacitação/formação, networking e promoção das empresas; 

Desenvolvimento de iniciativas em parceria. 

B3. Gestão de suportes comunicacionais, como o Portal Almada Digital, as Montras Interativas  e 

Sites da Novalmadavelha e Caparica Sun Centre e Redes Sociais; 

B4. Implementação do Festival de Música nas Igrejas. 

  

 
 
B1. Espaços municipais de acolhimento empresarial 
 
 
 
Os dois espaços municipais de acolhimento de iniciativas empresariais localizados no Centro 

Histórico da Cidade - o Núcleo Empresarial de Almada Velha e o Quarteirão das Artes – permitem 

aqui a fixação de micro e pequenas empresas de serviços e de projetos nas áreas das indústrias 

criativas, através da disponibilização de instalações para o início das suas atividades, mas também 

através da prestação de um conjunto de serviços de apoio, formação e promoção que visam 

contribuir para o seu desenvolvimento e aceleração. 

 

Apoios e Serviços prestados: 

 

Renda reduzida nos primeiros seis meses de estadia para apoio à instalação  

Espaços sem necessidade de licenciamento municipal  

Gestão de condomínio, manutenção e conservação dos espaços 

Serviços de receção e apoio administrativo 

Salas de formação, de reunião e equipamento 
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Espaços para exposições e outras iniciativas 

Promoção e divulgação das atividades 

Acesso a redes de contactos e iniciativas de networking 

Acesso a ações de capacitação, apoio técnico e formação avançada 

 

A NovAlmadaVelha assegurou, nestes espaços, todas as tarefas necessárias ao seu regular 

funcionamento, desde a criação, atualização de regulamentos e regras de utilização e tabelas de 

preços; análise de candidaturas, serviços de receção e apoio aos residentes, faturação, serviços 

administrativos e logísticos inerentes, conservação e limpeza dos equipamentos, organização de 

iniciativas de divulgação e dinamização dos espaços e da atividade das empresas.  

 

 

OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL  

2018 

OCUPADO LIVRE

QUARTEIRÃO DAS ARTES ocupação em meses taxa jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

sala 1 12 100%

sala 2 10 83%

sala 3 8 67%

sala 4 12 100%

sala 5 12 100%

sala 6 12 100%

sala 7 9 75%

sala 8 12 100%

sala 9  posto 1 12 100%

sala 9  posto 2 9 75%

sala 9  posto 3 12 100%

sala 9  posto 4 12 100%

sala 9  posto 5 7 58%

sala 9  posto 6 12 100%

sala 9  posto 7 12 100%

sala 9  posto 8 9 75%

sala 9  posto 9 12 100%

sala 9  posto 10 12 100%

sala 10 11 92%

sala 11 9 75%

240 216 90%

NÚCLEO EMPRESARIAL ocupação em meses taxa jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

sala 2 6 50%

sala 3 12 100%

sala 4 12 100%

sala 7 9 75%

sala 8 3 25%

sala 9 7 58%

sala 10 12 100%

Lj.1 12 100%

Lj.2 3 25%

Oficina 12 100%

120 88 73%

TOTAL  

360 304 84%

TABELA 1 . MAPA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS

2018

 

 

A taxa média de ocupação dos espaços no ano de 2018 situou-se nos 84%. 
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POSTOS DE TRABALHO NOS ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL  

2018 

QUARTEIRÃO DAS ARTES jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

sala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

sala 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2,08

sala 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1,83

sala 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,75

sala 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2,50

sala 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

sala 7 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2,00

sala 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

sala 9  posto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

sala 9  posto 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,75

sala 9  posto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

sala 9  posto 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

sala 9  posto 5 1 1 1 1 1 1 1 0,58

sala 9  posto 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

sala 9  posto 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

sala 9  posto 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,75

sala 9  posto 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

sala 9  posto 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

sala 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,75

sala 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0,92

25,92

NÚCLEO EMPRESARIAL jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total

sala 2 1 1 1 3 3 3 1,00

sala 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2,58

sala 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00

sala 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,50

sala 8 2 2 2 0,50

sala 9 2 2 2 2 2 2 2 1,17

sala 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00

Lj.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

Lj.2 5 5 5 1,25

Oficina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

18,00

TOTAL  

43,92

TABELA 2 . MAPA DE POSTOS DE TRABALHO

2018

 

 

Durante o ano de 2018, as empresas residentes nos espaços de acolhimento empresarial 

asseguraram uma média anual de 44 postos de trabalho. 

 

 

 

Em termos absolutos e incluindo as empresas em domicílio fiscal, os espaços foram utilizados 

por um total de 41 empresas/projetos a que corresponderam 75 postos de trabalho diretos, 

conforme descriminado abaixo. 
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EMPRESAS RESIDENTES / ÁREAS DE ATIVIDADE 

 

 

 

 

 

O Núcleo Empresarial de Almada Velha está vocacionado para acolher empresas de serviços, 

dispondo de sete salas para escritório com 30 m2. Para além destas, existem três espaços com 

entrada autónoma (oficina com 106 m2 e lojas com cerca de 70m2) que permitem a estadia de 

atividades distintas. 

 

Em 2018 foram rescindidos dois contratos (sala e escritório virtual), com projetos nas áreas das 

artes plásticas e do comércio de equipamentos industriais. Por outro lado, foram realizados cinco 

contratos de cedência de espaço e um contrato para o serviço de escritório virtual, nas áreas de 

atividade privilegiadas (serviços de networking e consultadoria, audiovisual e multimédia, 

arquitetura e soluções para a reabilitação urbana), culminando na lotação do equipamento no 

último trimestre do ano. 

 

 
Projeto/Empresa 

 
Área de Atividade 

 
Postos de 
trabalho 

Observ. 

s.1 CMA    
 

s.2 Clube Networkers Notáveis 
Serviços de networking 
empresarial 

 
3 

Desde outubro 2018 

s.3 Novatejo Serviços de avaliação psicológica 
 

3 
Desde setembro 2014 

s.4 inBlux Soluções para reabilitação urbana  
 

2 
Desde abril 2017 

s.7 4A Consultores Consultoria energética/ambiental 
 

2 
Desde abril 2018 

s.8 Estúdio Periférico Arquitetura 
 

2 
Desde outubro 2018 

s.9 Alva  Audiovisual e multimédia 
 

2 
Desde junho 2018 

s.10 Be@Home 
Serviços de alojamento turístico 
de curta duração 

 
4 

Desde outubro 2015 

lj.1 Atelier de Joalharia E Ventura Atelier de joalharia e formação 
 

1 

Desde dezembro 
2004 – Contrato de 
arrendamento  

lj.2 Estúdio Amatam Arquitetura e decoração 
 

5 
Desde outubro 2018 
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Of. Mares do Sul  Produção de conteúdos TV 
 

4 
Desde junho 2016 

s.2 Tomás Clara  Pintura 

 
1 

 
Saiu em junho / 
mantém atividade na 
Ericeira 

 

Empresas com escritório virtual: 

(inclui domicílio fiscal, receção de correspondência, encomendas e de visitantes, acesso a sala para reuniões)  

 
Projeto/Empresa 

 
Área de Atividade 

 
Postos de 
trabalho 

Observ. 

Área T Ld.ª Consumíveis e acessórios informáticos 
 

2 
 
Desde setembro 
2014 

Zerolatency Produção e organização de eventos 
 

1 
Desde julho 2017 

Eco Heiss Comércio equipamentos para indústria 2 Desde julho 2018 

Georton & Rafael Comércio equipamentos para indústria  
 

2 
Saiu em setembro / 
cessou atividade 

 

Utilização Total do NEAV durante o ano de 2018: 15 empresas = 35 postos de trabalho diretos 

A 31 de dezembro: 13 empresas / 33 postos de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

O Quarteirão das Artes pretende reunir atividades nas diversas áreas das indústrias criativas, 

disponibilizando espaços/ateliês de 20 a 80 m2, com ou sem mobiliário, e ainda uma sala 

partilhada com 10 postos de trabalho. 

 

Durante o ano foram acolhidos sete projetos: três em salas individuais, três em sala partilhada e 

um em regime de escritório virtual, em áreas como a engenharia de palco, a comunicação e 

design gráfico, a fotografia, a ilustração, o jornalismo, o desenvolvimento de software, a 

arquitetura. Foram rescindidos cinco contratos: duas salas individuais, um cowork e dois serviços 

de escritório virtual.  No final do ano, encontravam-se livres duas salas e dois postos de trabalho. 
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Projeto/Empresa 

 
Área de Atividade 

 
Postos de 
trabalho 

Observ. 

s.1 N´Study 
Atividades artísticas e apoio ao 
estudo  

 
1 

Desde outubro 2015 

s.2  A contratar em janeiro 2019 
 
 

 

s.3 Entretakes / Emporium Editora literária 
 

4 
Desde junho 2016 

s.4 FormatoAV Audiovisuais 
 

1 
Desde janeiro 2016 

s.5 Deus Ex Machina Engenharia de palco 
 

1 
Desde setembro 
2018 

s.6 Operacolors Gráfica grandes formatos 
 

1 
Desde abril de 2017 

s.7 Follow Creative Studio Comunicação e Design 
 

3 
Desde julho 2018 

s.8 Irina Lopes Pintura a óleo e carvão 
 

1 
Desde fevereiro 2015 

s.10 Dead in Beirute Comunicação e design 
 

4 
Sai em dezembro 

s.11 Timeless Treasures Photo Estúdio de fotografia 
 

1 
Desde junho 2018 

2MPharma  
Investigação e comércio 
farmacêutica 

 
4 

Saiu em abril/ 
mantém atividade 
na Charneca 

 

Su Jewerly Design Atelier de joalharia em cerâmica 

 
1 

 
Saiu em outubro 
/mantém atividade 
em Almada 
 

 

Sala partilhada COWORK 

GProject’s Formação modelagem e costura 
 

1 
Desde abril 2014 

Watt Hour 
Engenharia eletrotécnica e 
renováveis 

 
1 

Desde outubro 2014 

 

Domus Magna Design interiores  
 

1 

Desde fevereiro 2016 

 

Ricardo Rodeia Desenho técnico 
 

1 
Desde março 2017  

José Carlos Poeiras Animação digital 
 

1 
 Desde dezembro 
2017 

ViewPoint 
Assessoria de imprensa e 
storytelling 

 
1 

Desde dezembro 
2017 

Rita Vassal Jornalismo 
 

1 
 
 Desde março 2018 

Carlos Laranjeira Cartoonista 
 

1 
Desde março 2018 

Ricardo Silva Desenvolvimento de software 
 

1 

 
Desde novembro 
2018 
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BiMore Organização de eventos 
 

1 

Saiu em outubro / 
cessou atividade 

 
 

Empresas com escritório virtual: 

(inclui domicílio fiscal, receção de correspondência, encomendas e de visitantes, acesso a sala para reuniões)  

 
Projeto/Empresa 

 
Área de Atividade 

 
Postos de 
trabalho 

Observ. 

B. A. D  Design e Branding  
 

1 
Desde agosto 2017 

Vaz Martins Arquitetura 
 

1 
Desde abril 2017 

Arkhi Design Arquitetura e Design 
 

1 
Desde agosto 2018 

Caixilogia Decoração  
 

2 

Saiu em 
abril/mantém 
atividade no Porto 

Banco Social de 
Comunicação 

Assessoria de imprensa e marketing 
digital para as áreas da música e social 

 
3 

Saiu em novembro 
/mantém atividade 
em Almada 

                                                                                           

Utilização Total do QA durante o ano de 2018:  26 empresas =  40 postos de trabalho diretos 

A 31 de dezembro: 21 empresas / 29 postos de trabalho 

 

 
 

O fluxo de entradas e saídas de projetos nos equipamentos municipais, para além de relacionado 

com o período definido para incubação/estadia, impõe-se pela própria dinâmica empresarial.  

 

De salientar que, das 41 empresas/projetos que utilizaram os espaços no ano, sete optaram por 

cessar contrato ainda antes do seu termo, mas a maioria (cinco) mantém a atividade a partir de 

outras localizações, pelo que a taxa de mortalidade anual não atinge os 5%.  

 

 

Considerando o período 2002 – 2018, que decorre desde a inauguração da primeira incubadora, 

em valores absolutos, os espaços foram utilizados por um total de 120 empresas/projetos (43% 

representando empreendedorismo feminino) a que corresponderam 250 postos de trabalho. 

Destas empresas, neste período, 22 encerraram a atividade durante os primeiros cinco anos de 

vida. Das 64 empresas em atividade pós-incubação, 65% mantém-se no concelho de Almada. 
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Execução orçamental 

 

 

Histórico 

 

 

 

 

 

 

Ano 2018 
Recebimentos 

Previstos (s/IVA) 

Recebimentos 

Realizados (s/IVA) 

 

Salas individuais 

Escritório virtual 

Sala de formação 

26.830  27.445 

 

Salas individuais 

Cowork  

Escritório virtual 

35.770 34.605 

Total 62.600 62.050 

Receitas 
NEAV 

2013  2014 2015 2016 2017 

Totais 29.849 21.059 25.392 30.255 28.513 

Receitas  
QA 

2013 (3m) 2014 2015 2016 2017 

Totais 5.450 19.308 27.265 32.397 34.140 

TOTAL 
2013  2014 2015 2016 2017 

Totais 35.299 40.367 52.657 62.652 62.653 
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A Cozinha Partilhada de Alfazina é um equipamento municipal destinado à incubação de projetos 

da área alimentar, sendo gerido pela Agência Arribatejo com a colaboração da Agência 

Novalmadavelha. 

 

A NAV assume as funções de apoio à promoção e gestão operacional do espaço, de atendimento 

e seleção de candidatos e do acompanhamento dos projetos residentes, nomeadamente no que 

respeita à implementação do Sistema de Higiene e Segurança dos Alimentos, em articulação com 

o Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar e da Autoridade Sanitária Veterinária 

Municipal.  

 

Durante o ano de 2018 foram formalizados contratos com dois novos projetos, tendo cessado um 

dos contratualizados do ano anterior: 

 

Residentes no espaço à data: 

A Different Grain – granola e bolachas bio 

Chocolates d’Odette – bombons e tartes de chocolate 

Uma Maçã por Dia – refeições vegetarianas e veganas 

Gelados Fratelinni – gelados artesanais (Vale D’Acór) 

VeggieNessie – hambúrgueres vegetarianos 

Outrora – doces funcionais 

 

Saída 

Mushi – infusões de cogumelos shitake  

OnTheGo – refeições saudáveis ao domicílio 
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B2. Serviço de Front Office. Organização, co-organização de iniciativas, promoção 

das empresas; Outras atividades e parcerias. 

 

Serviço de FrontOffice  

 

Durante o ano, a Novalmadavelha prestou atendimento de primeira linha a empreendedores 

interessados em desenvolver ideias/projetos de negócio e a empresários estabelecidos no 

concelho ou que aqui pretendem investir. O serviço abrange informações sobre serviços, recursos 

e apoios disponibilizados localmente ou a nível nacional e o encaminhamento para as entidades 

competentes, em articulação com os serviços municipais, parceiros e outras entidades com 

intervenção neste domínio.  

 

A maioria dos atendimentos (60%) são realizados a promotores de ideias de negócio e novos 

projetos empresariais que procuram apoio para a elaboração ou consolidação do seu plano de 

negócio, informação sobre apoios locais ou supralocais para a criação/instalação da atividade, 

incentivos financeiros ao investimento, apoio contabilístico, fiscal e jurídico, contactos de 

potenciais fornecedores, parceiros e clientes.  

 

No entanto, durante o ano de 2018, verificou-se um aumento significativo da procura de 

instalações em Almada por empresas já existentes (principalmente oriundas da capital) e da 

procura de dados sobre o território, designadamente a auscultação da dinâmica do mercado e de 

contexto, por investidores focados em zonas observadas com potencial turístico ou pela sua 

centralidade na área metropolitana para o alargamento das suas atividades. 

 

Por outro lado, questões relacionadas com a oferta de serviços a empresas ou ao Município, 

propostas para eventuais parcerias, solicitações para divulgação/promoção de atividades, pedidos 

de colaboração em iniciativas ou a procura de parceiros e espaços/apoios para a realização de 

eventos, formação, exposições, caracterizam o restante conjunto de contactos desenvolvidos. 

 

Anexo: Listagem de atendimentos ano 2018. 
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Organização, co-organização e dinamização de iniciativas  

 

A intervenção da Agência na dinamização e promoção dos recursos que gere passa pela 

concretização anual de um programa de ações que se desenvolve a partir da sua própria iniciativa 

e organização, da co-organização com parceiros cuja rede se vem consolidando e através da 

colaboração, participação e presença em iniciativas e desafios das diversas entidades do 

ecossistema. 

 

a) Exposições no Quarteirão das Artes:  

 

A realização de exposições no átrio do Quarteirão das Artes, para além dos objetivos de animação 

e divulgação da incubadora, visa essencialmente contribuir para a promoção das atividades 

residentes e de outros criadores locais, nomeadamente designers, fotógrafos, arquitetos e artistas 

plásticos. 

 

Para além da disponibilização do espaço expositivo, a Agência assegura a logística, a divulgação e 

o catering das inaugurações respetivas (para o que se tem privilegiado a oferta local, seja 

produção alimentar das incubadas da Cozinha Partilhada de Alfazina, seja de outros produtores 

locais, como por exemplo, em 2018, a cerveja Trevo da Caparica ou a Alma Frutos).   

 
A colaboração pro bono do grupo “Cidadão Exemplar” assegura a programação das exposições, 

apoio à divulgação e montagem das exposições/instalações. 

 

Em 2018, organizaram-se as seguintes montagens: 

 

1. Fotografia, “Retratos do Irão” de Luís Nogueira; 

2. Ilustração, “Natura/Censura” de Cara Trancada (Carolina Lourenço); 

3. Pintura, “Retratos em Acrílico” de Tomás Clara; 

4. Fotografia, “Existências” de Rui Fernandes; 

5. Ilustração, “Lobos, bobos e outros assombros” de Eva Nave 

6. Fotografia, trabalhos do estúdio “Timeless Treasures” sala 11 QA. 
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b) Ações de capacitação / formação, networking e promoção das empresas 

 

Ao longo do ano, foram sendo concretizadas as ações projetadas no Plano de Atividades para o 

exercício, direcionadas para os público-alvo que se partilham com um conjunto de entidades 

relevantes, o que permitiu programar e executar a oferta tirando partido de efeitos de escala e de 

complementaridades entre as equipas no terreno.  

 

De salientar a organização de ações de formação certificada para empresas, contribuindo para o 

cumprimento da legislação em vigor (Higiene e Segurança no Trabalho, Novo Regulamento sobre 

a Proteção de Dados e duas sessões no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, 

ministradas pela Academia de PMES’ do IAPMEI), para além de diversos workshops e sessões de 

capacitação para empreendedores e empresários. 

 

Proporcionaram-se eventos em co-organização e participações em iniciativas locais e supralocais, 

destacando-se a Mostra do Tecido Social e Económico – Emprego, empreendedorismo e 

desenvolvimento local, no âmbito da rede DLBC / SCMA, as edições do Imagine Market no 

Mercado da Romeira, o projeto europeu Co-Create no Madan Parque, a Startup European Week - 

SEW18Almada com a Representação da Comissão Europeia em Portugal e o evento “Food 

Incubators – best practices USA versus Portugal”, da Altice Enter Labs. 

 

Programa executado ao longo do ano: 

 

janeiro 

- Organização de ação de formação certificada para residentes “Higiene e Segurança no 

Trabalho”, ministrada por Previmed (janeiro); 

- Dinamização de entrevista à incubada AMATAM (sala 5 QA) pelo Boletim Municipal (janeiro); 

 

fevereiro 

- Participação no IGNITE FCT-UNL com oradores residentes do Quarteirão das Artes, AMATAM e 

DeadinBeirute (fevereiro); 

- Participação com residentes na 'Formação Cluster Managers' do projeto europeu Co-Create do 

Madan Parque (fevereiro/março); 
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março 

- Participação com residente Débora Morganho (Novatejo sala 3 NEAV) nas Conferências de 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher no Fórum Romeu Correia (março); 

- Co-organização com Madan Parque da Startup European Week - SEW18Almada, para a 

Representação da Comissão Europeia em Portugal, que incluiu a inauguração d’A Oficina de 

Almada Makerspace (finalista PAE8) (março); 

- Colaboração no evento de apresentação de marcas e equipamento audiovisual da Formato AV 

(sala 4 QA), no Quarteirão das Artes (março); 

 

abril 

- Colaboração no evento de lançamento do livro “Não Faças Barulho. Fui Ali Gritar Que Te 

Amava” da Emporium Editora (sala 3 QA), no Quarteirão das Artes (abril); 

- Participação no evento “Food Incubators – best practices USA versus Portugal” da Altice Enter 

Labs e thedots, com Mushi (CPA), promoção da Cozinha Partilhada de Alfazina (abril); 

 

maio 

- Co-organização com a SCMA - DLBC do Workshop “Financiamentos e Licenciamentos”, no 

Quarteirão das Artes (maio);  

- Organização de ação de formação certificada para residentes “Novo Regulamento Geral da 

Proteção de Dados”, ministrado por Year2K (maio); 

- Co-organização com Madan Parque do Workshop “Crowdfunding on Arts”,  ministrado por PPL, 

no Quarteirão das Artes (maio); 

 

junho 

- Organização de sessão de networking para residentes Quarteirão + Núcleo (junho); 

 

setembro 

- Divulgação da exposição do Atelier de Paulo Ventura (loja 1 NEAV) no Almada Fórum 

(setembro); 

- Co-organização e apoio logístico/divulgação - Formação certificada “Da ideia de negócio à 

empresa”, 4 horas, da Academia de PME do IAPMEI, no âmbito do Plano Nacional de Formação 

Financeira (setembro); 
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outubro 

- Co-organização e apoio logístico/divulgação - Formação certificada “Financiar o meu negócio”, 4 

horas, da Academia de PME do IAPMEI, no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira 

(outubro); 

 

novembro 

- Co-organização e participação na Mostra do Tecido Social e Económico – Emprego, 

empreendedorismo e desenvolvimento local, no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, DLBC 

/ SCMA (novembro); 

- Participação e divulgação da sessão de inauguração do Clube dos Networkers Notáveis Almada 

(sala 2 NEAV), (novembro). 

- Organização do Workshop “Comunicação para Empreendedores” da ViewPoint RP (coworker 

QA), (novembro); 

- Organização de sessão de networking para residentes Quarteirão + Núcleo (novembro); 

- Apoio logístico ao Workshop “Iluminação de estúdio para nu artístico” da Timeless Treasures 

Foto (sala 11 QA) (novembro); 

- Co-organização e participação na 1ª ed. Imagine Market, no Mercado da Romeira, com Sal & 

Temperos e Oficina de Almada Makerspace (25 de novembro); 

 

dezembro 

- Organização dos cabazes de Natal CPA e PAE (dezembro); 

- Co-organização e participação na 2ª ed. Imagine Market, no Mercado da Romeira, com Young 

Living e Artefactum – atelier joalharia (16 de dezembro); 

- Acompanhamento das marcas no Mercado de Natal Amigo da Terra (dezembro); 

 

durante o ano 

- Promoção/divulgação regular das atividades desenvolvidas pelas incubadas e marcas do 

ecossistema empreendedor através dos suportes digitais. 
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c) Outras atividades e parcerias 

 

Neste enquadramento, descriminam-se as ações que ocorreram no ano por iniciativa de 

associados e outras entidades do ecossistema e nas quais a Agência foi desafiada a colaborar e 

participar, relevando-se o grupo de trabalho da Cadeira de Empreendedorismo da FCT-UNL, o 

Concurso Elevator-pitch “Ideias que Marcam” da Bolsa de Empreendedorismo 2018 da 

Representação da Comissão Europeia em Portugal, o Bootcamp Go Market da Loures Inova e a 

iniciativa Promoção do Empreendedorismo Imigrante da SCMA.  

 

Inscrevem-se ainda as presenças em workshops e eventos no exterior e o acolhimento de ações 

de terceiros nas nossas instalações, como o programa anual de formação certificada da ID7 – 

Associação Portuguesa para a Inovação e Desenvolvimento e as Sessões de Informação da 

Geofundos e da Autoridade para as Condições do Trabalho. 

  

fevereiro 

- Mentoria e júri da Cadeira de Empreendedorismo da FCT/UNL (fevereiro); 

- Apoio na divulgação e participação no Workshop “Maximize os lucros da sua empresa”, Org. 

Madan Parque e AIP - Enterprise Europe Network - Erasmus for Young Entrepreneurs (fevereiro); 

- Acompanhamento da visita CM Alenquer (Vereador Paulo Franco) ao Quarteirão das Artes 

(fevereiro); 

 

março 

- Colaboração e apoio “Curso certificado de Inglês” 100h Pos Laboral, Org ID7, no Núcleo 

Empresarial de Almada Velha (março); 

- Partner e Mentoria na Bolsa de Empreendedorismo 2018 – Concurso Elevator-pitch Ideias que 

Marcam, Org. Representação da Comissão Europeia em Portugal (março/abril);  

 

abril 

- Cedência de sala e apoio logístico –  DCAM / INTERREG Europe, Projeto RESOLVE (abril); 

- Apoio na divulgação e participação no Workshop “ Desafios do RGPD _ SRS Advogados & NOVA 

Madan Parque (abril); 
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- Colaboração na avaliação de projetos (sessão de pitch) no âmbito da iniciativa Promoção do 

Empreendedorismo Imigrante_ SCMA ; visita à Cozinha Partilhada de Alfazina (abril); 

- Cedência de sala e apoio logístico – formação Ecalma (abril); 

 

maio 

- Colaboração e apoio “Curso certificado de Francês” 50h Pos Laboral, Org ID7, no Núcleo 

Empresarial de Almada Velha (maio); 

- Cedência de sala e apoio logístico – sessão de informação Autoridade para as Condições do 

Trabalho, no Quarteirão das Artes (maio); 

- Apoio na divulgação e participação no Workshop” Management 3.0”, no Madan Parque (maio); 

- Participação no grupo de trabalho - Parceria Geofundos (maio/dezembro); 

- Participação grupo de trabalho - parceira DLBC (maio/dezembro); 

- Participação no grupo de trabalho – CMA candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do 

Instituto de Turismo de Portugal (maio/dezembro); 

 

junho 

- Colaboração e apoio “Curso certificado de HACCP” 25h Pos Laboral, Org ID7, no Núcleo 

Empresarial de Almada Velha (junho); 

- Cedência de sala e apoio logístico “Festival Sementes”, Teatro Extremo – no Quarteirão das 

Artes (junho); 

- Cedência de sala e apoio logístico, Sessão de Informação da Autoridade Condições Trabalho, no 

Núcleo Empresarial de Almada Velha (junho); 

 

julho 

- Presença e apoio às sessões de informação GEOFUNDOS (julho); 

- Visita a StartUp Lisboa e à associação Rés-do-chão no âmbito da candidatura Turismo 

Sustentável (julho); 

- Participação na visita ao Hub do Beato – CMA (julho);  

 

setembro 

- Cedência de sala e apoio logístico, Sessão de Informação da Autoridade Condições Trabalho, no 

Núcleo Empresarial de Almada Velha (setembro); 
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 - Colaboração e apoio Curso certificado “Criação do Plano de Negócios”, 50H, da ID7, no Núcleo 

Empresarial de Almada Velha (setembro); 

- Participação no grupo de trabalho CCDR Portugal 2030 (setembro);  

 

outubro 

- Cedência de sala e apoio logístico - Sessão de informação ”Como elaborar candidaturas de 

Sucesso” – GEOFUNDOS (outubro); 

 

dezembro 

- Mentoria a projetos do cluster agro-alimentar e logística, no Bootcamp Go Market, Loures Inova 

(dezembro);   

- Presença na abertura da PopUpStore do Centro de Incubação da Mouraria (dezembro); 

- Cedência de sala e apoio logístico, Sessão de Informação da Autoridade Condições Trabalho, no 

Núcleo Empresarial de Almada Velha (dezembro); 
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B3. Gestão de Suportes Comunicacionais   

 
 

Portal Almada Digital e Montras Interativas Municipais 

Site da Nova Almada Velha 

Site do Caparica Sun Centre   

 

O Portal Almada Digital e as Montras Interativas Municipais são plataformas comunicacionais, 

que disponibilizam ao público informação transversal sobre o Concelho, maioritariamente 

conteúdos de interesse turístico, lúdico e cultural. 

 

A criação dos conteúdos a disponibilizar diariamente e a gestão/manutenção dos equipamentos e 

respetivos softwares são efetuadas pela Agência, em coordenação com o Departamento de 

Informática e o Departamento de Comunicação do Município.                       

 

No ano de 2018, foram cumpridas as funções inerentes, tendo-se participado ainda no trabalho 

preparatório para a reformulação da estrutura tecnológica municipal, que implicará a 

descontinuidade do Portal Almada Digital e a transição/reconfiguração da informação para os 

novos suportes que o Município vier a considerar. 

 

www.almadadigital.pt 

 

 

Site institucional da Nova Almada Velha  

 

O site da Agência disponibiliza, para além da informação institucional relativa à associação, os 

elementos de divulgação obrigatória quanto aos projetos desenvolvidos com co-financiamento 

comunitário, a descrição pormenorizada dos espaços e serviços oferecidos nas incubadoras 

municipais, regulamentos, preçários e formulários de candidatura respetivos, informações úteis 

para empreendedores e investidores locais, bem como possibilita a exposição da atividade 

desenvolvida, procedendo-se à atualização do mesmo durante o ano. 

 

www.novalmadavelha.pt 
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Gestão do site do Caparica Sun Centre / ArribaTejo 

 

A Novalmadavelha manteve a colaboração com a Agência ArribaTejo na gestão do site do 

Caparica Sun Centre, sequência do trabalho iniciado em 2014.   

 

 

 

B4. Dinamização de Almada Velha 

 

 

Foi realizada a 9ª edição do Festival de Música “Os Sons de Almada Velha, com programação da 

responsabilidade da Cantabilefest - associação cultural, co-produzida pela Novalmadavelha e pela 

Câmara Municipal de Almada e em parceria com a Santa Casa da Misericórdia e as Paróquias das 

igrejas do centro histórico: 

 

 Igreja da Misericórdia de Almada  

 Igreja de Santiago 

 Igreja da Nª Srª do Bom Sucesso, em Cacilhas  

 Ermida de São Sebastião 

 Igreja do Seminário de São Paulo  

 

 

Temática e Programa  

 

A temática desta edição, que recebeu exclusivamente músicos portugueses, focou-se 

essencialmente em repertório do período barroco: 
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