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A. Enquadramento

A Novalmadavelha - Agência de Desenvolvimento Local é urna associação de direito

privado sern fins lucrativos, constituIda em 2001 por iniciativa do Municipio, que tern

corno associadosfundadores as seguintes entidades:

• Associação de Cornércio, lnd~stria, Serviços e Turismo do Distrito de SetObal;

• Cârnara Municipal de Almada;

• Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;

• Santuário Nacional de Cristo-Rel;

• Serninário Maior des. Paulo de Almada;

• Uniäo das Freguesias de Alrnada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas.

Tern por objeto “potenciar o desenvolvirnento integrado da cidade de Almada, enquanto

centralidade metropolitana de primeira importância, contribuindo para consolidar a

realidade da grande cidade das duas rnargens, para revitalizar o relacionamento urbano

corn o Estuário do Tejo e para o estabelecirnento de complernentaridades funcionais no

contexto de urna Area Metropolitana multipolar, através de açâes e projetos que

envolvam os diversos agentes, nomeadarnente nos domInios do patrirnOnio cultural e

natural, do lazer e do turismo, da animaçäo urbana1 da formaçäo profissional e do

ernprego, da divulgaçâo edo rnarketing”.

Para o mandato que decorre ate marco de 2024, 05 Orgäos Sociais da Agência

encontram-se constituidos com a seguinte composição:

a. Elementos da Mesa da Assembleia Geral

— Presidéncia: Cârnara Municipal de Alrnada;

— Prirneiro Secretário: Associaçäo do Comércio, Industria, Serviços e Turisrno do

Distrito de SetObal;

— Segundo Secretário: Santuário Nacional de Cristo Rei;
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2. Elementos do Conselho de Administração

— Presidéncia: Cârnara Municipal de Almada;

— Administrador Delegado — representante da Câmara Municipal de Almada;

— Associação do Comércio, Industria, Serviços e Turismo do Distrito de Setübal;

— Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL;

— Seminário Maior deS. Paulo.

3. 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 des. Paulo.

4. Participaçäo dos Associados

0 patrimonio constituido pelas entradas iniciais dos associados é dorninado pelo

MunicIpio de Almada, de acordo corn a distribuição patenteada no mapa seguinte:

MAPA a. Património Social

Sócios. Fundadores Entradas Iniciais €

Câmara Municipal de Alrnada 49.879,79 84.75%

Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL 2.992,78

União de Freguesias de ACPPC 2.992,78

Associação de Comércio, IndOstria, Serviços e Turismo do
Distrito de SetObal
Santuário de Cristo Rei 997,60 1.69%

Seminário de São Paulo 997,60 1.69%

58.858,15

Totais

997,60
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o valor das quotizaçöes dos Associados para o ano de 2022 mantérn-se, sendo de

25.000,00€ para o Municipio de Almada, i.~oo,ooc para a Faculdade de Ciências de

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e de 500,00€ para os restantes associados.

Em termos orçamentais, a proposta para o ano de 2022 pressupöe a perrnanência~

acordos celebrados corn o Municipio de Alrnada corn vista a garantir o equilIbrio

financeiro da associaçäo, designadamente o Protocolo de Gestäo do Quarteiräo das

Artes no valor de 25.000€.

A atual proposta de atividades e orçarnento da Novalrnadavelha subordinar-se-á a

eventual adaptaçäo da Agenda ao atual regirne juridico da atividade empresarial local e

das participaçöes locais aplicado aos municIpios, conforme expresso pela Sra Presidente

do Conselho de Administraçâo na reuniâo de Assernbleia Geral no 39 de 5 de junho de

2020, informando ainda os restantes associados que se encontra a decorrer urn trabaiho

de avaliação estratégica ejurIdica relativo a esta matéria.

5. Quadro de Pessoal

o quadro de pessoal é composto por quatro postos de trabalho, em regirne de contrato

individual de trabalho sem termo, e integra os seguintes elementos:

— 1 Diretora adjunta;

— 1 Técnica superior;

— 2 Técnicas adrninistrativas que assegurarn, entre outros, a funcionamento da receção

dos edifIcios Nücleo Ernpresarial e Quarteirão das Artes.
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B. Projetos e Atividades

No quadro anteriormente descrito, as atividades previstas para 0 ano de 2022

consubstanciam-se no clausulado estatutário da associaçäo em vigor, designadamente:

Artigo Quarto

A tividades Principals

UM. Corn vista a prossecuçäo do seu objeto, a AssociaçOo poderd, norneadamente,

desenvolver as seguintes atividades:

a) Apolar o MunicIplo de Airnada, outras Autarquias, os Associados e os dernais

agentes locals na concretizaçäo de poilticas de desenvolvimento integrado, no quadro dos

princIpios que constituern o seu objeto;

b) Promover iniciativas que conduzarn ao desenvolvirnento do eixo do turismo cultural

e de lazer e que tenham repercussao positiva na criaçdo de emprego e na qua4ficaçOo dos

recursos humanos locals;

c) Contribuir para o desenvolvimento de polItlcas ativas de apolo a inserção e a
valorizaçao profissional dos residentes;

d) Contribuir para a diversqicaçao funcional da Cidade, por forma a reforçar a sua

competitividade no con texto rnetropolitano;

e) Contribuirpara a inserçäo da cidade e da suafrente ribeirinha nos clrcuitos da oferta

turIstica da regiào, nurna perspetiva de prornoção de Almada enquanto destino turistico

ligado afruiçao dos recursos patrirnonlais, his tóricos e paisagIsticos locais;

f) Contribuirpara a rnodernizaçao do comércio locale para a qua4ficaçOo dos serviços

de apolo ao recrelo e ao lazer;

g) Contribuirpara o reforco da mobilidade urbana;

h) Contribuir para o estudo, valorizaçao efruiçao dos Recursos Naturals, Paisagisticos

& Patrirnonials do Cidade e da sua Frente Ribeirinha;

—~t
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I) Fomentar e desenvolver iniciativas de divulgaçáo cultural nas suas mais diversas

formas e expressöes em articulaçOo com os agentes e os criadores locals;

j) Contribuirpara o reforço de urna rede de equipamentos e de serviços, que permitam S
tornar mais acessIveis a prdtica cultural e lUdica;

k) Promover uma nova imagem da Cidade, através de açöes de divulgaçäo dos seus

recursos e actividades.

DOIS. No âmbito das suas atividades poderd a Associaçäo, nas con içoes a acor ar:

a) Encarregar-se da realizaçäo de projetos espec(ficos, autonomamente ou em

colaboraçao com outras entidades;

b) Prestar assisténcia técnlca e de gestdo aos associados e a terceiros cuja atividade ou

projetos se insiram nos objetivos da Agenda;

c) Propor, colaborar ou realizar estudos e projetos;

d) informar, preparar e apresentar, por si ou através dos seus associados e de terceiros

candidaturas a apoiosfinanceiros;

e) Celebrar contratos e protocolos corn os associados ou terceiros para dar execuçáo ao

Piano de Atividades;

fi Participar em redes de informacáo e de intercâmbio de experléncias.

Ao abrigo dos estatutos associativos e das disposiçöes assumidas conforme Iegislação

em vigor, a Agenda Novalmadaveiha propöe manter a gestão corrente dos projetos em

curso visando assegurar a operacionalidade dos mesmos para o ano de 2022 J~ que

decorrem da atividade que tem vinda a ser desenvolvida.
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Atividades em Curso

- Gestão das incubadoras municipais de empresas — Quarteirão das Artes e Nücleo

Empresarial de Almada Velha —, assirn como o contributo na gestao da Cozinha

Partilhada de Alfazina, em colaboraçäo corn a Agéncia Arribatejo;

TAXA DE ocupAçAo PREVISIONAL: ioo%
—

- Apoio e acompanharnento nos dominios da constituição e fixação de novos negócios de

base local, na capacitaçäo e forrnação dos empreendedores e na prornoçäo do tecido

empresarial, norneadarnente através de realizaçäo/colaboraçäo em iniciativas/eventos

que promovarn a visibilidade da atividade econOrnica através da rede de parceiros, por

exemplo: IAPMEI, CASES, IEFP, CMA, Santa Casa da Misericárdia de Alrnada, AD Sumus,

Life Shaker, Finance4You, Previmed, Casa do Impacto, IDSet, CFPSA, entre outros.

- Serviço de atendirnento e encaminhamento de prirneira linha a empreendedores e

interessados em desenvolver projetos de negócio e a empresários estabelecidos no

Conceiho ou que aqui pretendam investir, prestando informação sobre recursos, serviços

e apolos disponibilizados e encaminharnento para as entidades competentes.

- Realizaçäo do Festival de MOsica de Almada — Sons de Outono - em parceria corn o

Municipio e diversas entidades do concelho, entre as quais: a Igreja do Serninário de S.

Paulo, a Igreja da Misericárdia de Alrnada, a Igreja de N. Sra. Fátirna no Laranjeiro, a

Igreja de N. Sra. Conceição ern Cacilhas, a Errnida de S. Sebastiäo, a lgreja de Santiago, o

Convento dos Capuchos, o Solar dos Zagallos, o Casino da Trafaria e a Academia

Alrnadense. Terminado o contrato corn a Associação Cantabilefest para as ediçoes de

2019 a zon, deverá ser observada a viabilidade e pertinência de novo procedimento

de contratação pOblica, corn urn valor de referenda de cerca de 25.000f + IVA.

- Colaboração corn o Municipio e restantes associados nas iniciativas e projetos que

vierern a ser considerados para o exercicio de 2022.
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Receitas

TABELAS DE PRE~OS

Espaços e serviços das incubadoras municipais 2022

Estirnando-se a aceleraçäo progressiva da atividade económica, contudo ainda nurna

fase de retoma lenta, especialmente para as micro empresas de base local que procurarn ~ r

espaços de acolhimento nas incubadoras municipais, propöe-se atualizar as tabelas de

preços para novos contratos a celebrar a partir de janeiro de 2022.

Esta atualizaçäo tern por base uma análise prévia dos preços de rnercado, incidindo

especialrnente nas tabelas praticadas por incubadoras similares (Anexo a), corn

finalidade de serviço pOblico ou de cariz privado, contudo focadas no acolhirnento de

pequenos negócios e criação do auto-ernprego.

Atualizacäo das Rendas:

- Salas ate ~om~: +ao%;

- Salas corn + de 5orn2: +io%

- Postos de trabalho: +~o%

- Serviço de escr[tório virtual: +35%

- Valor do rn~ para empresas corn rnais deiano: +ao% para salas ate ~o ma

Para além desta cornponente, a taxa de reduçäo das rendas nos prirneiros seis rneses

corno apoio a instalação dos projetos com rnenos de urn ano de atividade (2021 = 36%),

poderá situar-se nos ao% para os nov05 contratos, contribuindo para urn maior equilIbrio

financeiro da Novalrnadavelha durante o ano.
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Quadro exemplificativo da atualizaçäo de rendas (sem IVA incluido):

2021 Taxade 2022
Inclui VA de 23%

renda mensal 10 semestre atualizaçao renda mensal j0 semestre
(aprox.)

Sala 2 NEAV (3om2) 240.00€ 150000€ 20% 290.00 230.00€

SaIaloOA(78m2) 500.00€ 440.00€ 10% 545.00€ 435.00€

PostodeTrabaihofixo 6o.oo€ ~o% 90.00€

Serviço escritório virtual 90.00€ / trirnestre 35% 120.00€! trimestre

Salas corn <~orn~

(empresas corn > i ano de 10.00€ I ~2 20% 12.00€! ma

atividade

o valor do m~ dos espaços a contratualizar foi calculado tendo em conta a especificidade

de cada incubadora, nomeadamente quanto ao custo da energia elétrica cuja atribuição

do seu pagamento e diferenciado:

- no Nücleo Empresarial, o custo corn a consumo de energia e etrica esté incluido no

valor da renda, corn exceção dos espaços autónornos; as salas näo incluern mobiliário,

corn exceçâo da sala 1;

- no Ouarteiräo das Artes, o custo corn o consurno de energia elétrica e a

responsabilidade da empresa residente, dado que cada sala tern o seu contador; seis das

dez salas individuais incluern mobiliário.

Apresentam-se seguidarnente as tabelas de preços a vigorar a partir de janeiro de 2022,

para cada incubadora, do ponto de vista do serviço, ou seja, sern VA incluido:
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NUCLEO EMPRESARIAL
DE ALMADA VELHA

TABELA DE PRE~OS PARA EMPRESAS COM MENOS DEi ANODE ATIVIDADE (+ IVA 23%)

Mensalidade
Mensalidade Mensalidade

Tipologia de espaço Area (ma) Valor do ma Semestre 1
Semestrea Anoaeseg.

(ioit descorito)

Sala 1—corn mobiliàrio 30 9.67 230.00 290.00 290.00

Sala 2—sernmobiliário 30 9.67 230.00 290.00 290.00

Sala 3 —sem rnobiliário 30 9.67 230.00 290.00 290.00

Sala 4 scm mobiliário 31 9.67 240.00 300.00 300.00

SaIa7 semmobiliário 30 9.67 230.00 290.00 290.00

Sala 8 —scm rnobiliário 30 9.67 230.00 290.00 290.00

Sala 9—scm mobiliário 30 9.67 230.00 290.00 290.00

Sala 1o—semrnobiliário 32 9.67 250.00 310.00 310.00

Espaços autónomos

Atelier 1 sernrnobiliário 70 J 7.00 390.00 490.00 490.00

Atelier2—semmobiliário 74 7.00 415.00 520.00 520.00

Oficina scm mobiliário ao6 r 7.00 590.00 740.00 740.00

As empresas residentes tern acesso a utilizaçao

descritos no Regularnento de Utilização.

da copa, da sala de reuniöes e da sala de formação e dos serviços

Nos espaços de érea cornurn, o custo corn os consurnos de égua, energia elétrica e internet fixa e wi-fi estäo

incluidos na mensalidade.

Nos espaços autónomos, 0 custo corn os consurnos de égua, energia elétrica € internet são da responsabilidade

das ernpresas instaladas.
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QUARTEI RAO
DAS ARTES

TABELA DE PRE~OS PARA EMPRESAS COM MENOS DE tANO DE ATIVIDADE (+ IVA 23%)

Mensalidade
Mensalidade Mensalidade

Tipologia de espaço Area (ma) Valor do ma Semestre a
Semestre a Ano a e seg.

(zo% desconto)

Sala 1—corn mobillérlo 20 9.50 150.00 190.00 190.00

Sala i—corn rnobiliário 21 9.50 a6o.oo 200.00 200.00

Sala 3— sern rnobiliário 33 9.50 250.00 315.00 315.00

SaIa4—commobiliario 22 9.50 170.00 210.00 210.00

Sala 5—corn rnobiliàrio 23 9.50 175.00 220.00 220.00

Sala 6—sernrnobiliário 45 8.ço 305.00 380.00 380.00

SaIa7—commobiliario 24 9.50 185.00 230.00 230.00

SaIaB—cornmobiliario 25 9.50 190.00 240.00 240.00

Sala ~ COWORK cada 90.00 90.00

Sala 10—sernrnobiliário 78 7.00 435.00 545.00 545.00

Sala 11—semrnobiliário 59 7.50 350.00 440.00 440.00

Todas as empresas residentes tern acesso a utilizaçäo da

serviços descritos no Regularnento de Utilizaçao.

Esté incluIda rede de internet fixa e wi-fi partilhada.

copa, da sala de reuniöes e da sala de formação e dos

C—

S.

Näo estão incluidos os consurnos de energia elétrica, corn exceçäo do espaço de cowork.
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Em linha corn a procura crescente por espaços de trabalho flexIveis — nómadas digitais e

outros — afigura-se testar a reserva de dois dos dez postos de trabalho na sala de cowork -‘~~

do Quarteiräo das Artes para esta modalidade “hotdesk”, durante o horário da receção, a

urn valor de ~c/hora (IVA incluido). Nesta modalidade, disponibilizam se 2 das mesas

para utilizaçäo pontual, sem necessidade de contratualizaçäo.

Para as entidades externas que pretendarn alugar as salas de reuniães e/ou forrnaçäo

existentes nas incubadoras, propöe-se ainda o incremento de 40% dos preços praticados

para os seguintes valores:

Descrição

No Nikleo Empresarial:
Salade reuniöes (12 pessoas)
Salade formaçao (20 pessoas)

No Quarteirão das Artes:
Salade reuniöes do QA (to pessoas)
Sala polivalente do QA (60 pessoas)

50,00 7o,00€ *1 fraçao de ~ horas

90,00 flO,70€ * I dia

De 2~ a G~ feira, das gH3o as i8H
Para periodos pro~ongados sob consulta.

*Sujeito a IVA 23%

Com a atualizaçäo de preços em causa, pretende-se ajustar os valores das rendas ao

rnercado e refletir o agravamento de custos para a Agência, ao longo dos ültimos anos,

corn manutençäo e conservaçäo dos edifIcios, serviços de limpeza, energia elétrica,

cornunicaçöes e outros, salvaguardando, ainda assim, a vocação das incubadoras

municipais no apoio a criação de emprego de base local, corn condiçöes atrativas para

microempresas embrionárias e empresários em nome individual com rnenos de um ano

de atividade.

Nota: A atualizaçao das tabelas de preços nas incubadoras municipais näo teré impacto financeiro

significativo no ano de 2022, estimando-se a sua estabilizaçao a partir de 2023 corn a celebraçao de

novos contratos de cedéncia de espaços.
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Despesas ~

Estando evidenciadas no Orçarnento do exercicio as despesas da atividade da
Novalmadaveiha, que incluem a gestão corrente dos edificios do NOcleo Empresarial e
do Quarteir~o das Aries, salienta-se a inscriçäo de custos referentes aos seguintes
projetos:

- A eventual contrataçâo dos serviços de programação e direção artistica da 13a ediçäo
do Festival de MOsica de Almada, Sons de Outono: 25000€; - p

- Os custos relativos a contratação de serviços conexos ao Festival (iluminação, frente de
sala, licenças, seguro): 5000€;

- 0 investimento na eficiência energética do Quarteiräo das Artes, corn a substituição da
lurninária por LEDS: 2.500€ (investirnentojá efetuado no Nücleo Empresarial);

- A aqoisiçâo de serviços para estudo sobre a viabilidade financeira da Agéncia: 14500€;

A aquisiçäo de serviços de apoio juridico no valor de 4.500€.

Nota: Corn base no histórico dos procedirnentos administrativos, a Novalrnadavelha

atualizará a tabela de remuneraçâes do pessoal em conforrnidade com o decretado pelo

Governo para a função pOblica (o,g%), correspondente ao montante total anual de

718,09€.
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C. Orçamento previsional 2022

RESUMO DO OR~AMENTO

RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE

Correntes 200.000,00 € Correntes 200.000,00 €

De Capital - € De Capital - C

Total 200.000,00 € Total 200.000,00 €

o orçamento previsional é detalhado nas rubricas contabilisticas da Receita e da Despesa

nos quadros respetivos abaixo apresentados, baseado no enquadramento do clausulado

de:

- Estatutos da associaçäo (Anexo 2);

- Contrato de Comodato do NOcleo Empresarial (Anexo 3)— em vigor atéjuiho de 2022;

- ProtoColo de Gestão do Quarteirão das Artes (Anexo 4)— em vigor ate abril de 2023;

e ainda , por determinar, o procedimento de contratação pOblica para a aquisição dos

serviços inerentes ao Festival Sons de Outono.
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Orçamento Previsional da Receita

__________________ __ 4

02020 02021 Orçamento 2022
Rubnca Des,gnaclo

t-2 t-1 Periodo Soma
Recelta corrente

Ri Receita fiscal
811 Impostos diretos
R12 Impostos indiretos
82 Contribuiçoes para sistemas de protecão social e subsistemas de saüde
83 Taxas, multas e outras penalidades
R4 Rendimentos de propriedade
R5 Transferências Correntes
R5i Administraçoes PUb icas
8511 Adrninistração Central - Estado
R512 Adrninistraçâo Central - Outras entidades
8513 Seguranca Social
8514 Administracäo Regional
R515 Administraçào Local 25.~,00 25.000,00 25.~,0( 25.~,00

Protocolo para a Gestao do Quarteirâo das Artes-CMA 25.000,00 25.000,00 25.0Y),0( 25.000,00

852 Exterior-UE
R53 Outras
86 Venda de hens e servicos 76.000,00 126.000,0( 146.500,0( 146.500,00

Nucleo Empresarial 40.000,00 65.000,00 74.500,0( 74.500,~
Quarteirão das Artes 36.000,00 61.000,0( 72.0GJ,0( 72.~,CXJ

87 Outras receitas correntes: Quotas dos associados 28.500,00 28.500,0( 28.500,00 28.500,00
Receita de capital

88 Venda de hens de investimento
89 Transferencias de Capital 100.000,00
891 Administraçoes PUblicas
R911 Adrninistraçâo Central Estado
8912 Adrninistracäo CentralS Outras entidades
8913 Segurança Social
8914 Administraçäo Regional
8915 Administraçao Local (Contrato-Programa estimado para 2020) 100.000,00
892 Exterior-UE
893 Outras
810 Outras receitas de capital
Rh Reposiçäo näo abatidas aos pagamentos
R14 Saldo de gerência Anterior S6.000.~

Receita efetiva [1) 229.500,00 235.500,0( 200.000,00 200.000,00
Receita näo efetiva [2j

812 Receita corn ativos financeiros 500,00 500,00 0,00
813 Receita corn passivos financeiros

Receita total [3j=L1j+(21 230.000,00 236.~,00 200.000,00 200.000,00



a
novalmadaveiha
~gi.r.c 4* Dt,,evel le tie lacel

Orçamento Previsional da Despesa

0

. . 02010 02021 Orcarnento 2022Rubrica Oesegnaçao
t-2 t-1 Periodo Some

Despesa corrente
Dl Despesas corn o pessoal
Dli Remuneraçöes certas e perrnanentes 86.890,0 99.924,0 87.~,00 87.~,00

Remuneracào Eisa 70.300,0 80.845,0 70.000,00 70.~,CC
Subsidio de Alirnentaçäo 4.840,00 5.566,0 5.400,0 5,403,00
Subsidio de Ferias e Natal 11.750,00 13.513,0 11.600,0 11.603,00

012 Abonos variéveis ou eventuais 100,00
013 Segurança social 19.800,0 22.885,00 21.200,0 21.200,0

Segurança Social 18.200,0 21.045,00 19.200,0 19.200,0
Seguro 1.600,0 1.840,0 2.000,0 2.~,00

D2 Aquisição de bens e serv’ços 121.210,0 112.691,03 91.303,0) 91.300,00
Limpeza e Hig ene 9.000,0 10.350,00 10.403,03 10.400,00
Material de Escritório 2.000,0 2.875,00 1.000,00 1.~,00
Ferramenta5 e Utens lios 500,00 1.725,00 100,00 100,00
Encargos des lnstalaçöes 9.100,00 10.350,0 5.200,00 5.200,00
Conservacäo de Bens 3.360,0 3.450,0 3.~,00 3.01)3,0]
Cornunicaçöes 2.010,0] 1.725,0 3.300,00 3.303,0
Seguros 500,0 287,0 250,0C 250,0
Estudos, Pareceres Projetos e Consultoria: Sons de Outono, Estudo de Viabilidade 87.500,00 74.310,0 60.~,00 60.~,c(
Forrnaçäo 500,00 288,00 250,0 250,0
Assistencia Tecnica 2.850,0 2.875,00 3.100,0 3.100,0
Serviços de Saude 3.700,0 4.255,00 3.803,0 3.800,00
OutrosServicos 200,0 201,00 903,0 900,00

D3 Juros e outros encargos 503,0 503,00 503,0 500,00
D4 Transferencias correntes
041 Adrninistraçöes PUblicas
0411 Administracào Central - Estado
0412 Administracâo Central - Outras entidades
D413 Seguranca Social
0414 Adrninistrac~o Regional
0415 Adrninistrac~o Local
042 lnstituiçöes scm fins lucrativos
043 Families
044 Outras
05 Subsidios
06 Outras despesas correntes

Despesa de capital
07 Investimento 1.500,00
08 Transferencias de cap tal
081 Adrninistraçoes Publicas
0811 Administrac~o CentralS Estado
0812 Admninistracäo CentralS Outras entidades
0813 Seguranca Social
0814 Adrninistraçäo Regional
0815 Adrninistraçäo Local
082 lnstituicöes scm fins lucrativos
083 Farnilias
084 Outras
09 Outras despesas de capital

Despesa efetiva [4) 230.~,00 236.000,03 200.~,00 200.~,CO
Oespesa näo efetiva [5]

010 Oespesa corn ativos financearos

011 Despesa corn passivos financeiros
Despesa total [6]=[4)+[S] 230.~,00 236.000,00203.000,00 200.~,00
Saldo total [3) - 16) 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo global (1]. [4) 500,00 503,0) 0,00 0,00

Despesa primärla
Saldo corrente
Saldo de capital
Saldo primnàrio
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D. Regras do Fundo Permanente 2022

o presente Regulamento estabelece as regras e procedimentos de constituição e

utilização do Fundo Permanente da Novalmadavelha que visa o pagamento de pequenas 0
despesas urgentes e inadiáveis, ficando a cargo da Técnica Profissional Principal da 4
Novalmadavelha.

o responsável pelo Fundo Permanente deve observar as seguintes regras:

1. Respeitar inteiramente as rubricas do Orçamento que constituIram o Fundo

Permanente, não podendo ser excedido o valor atribuIdo inicialmente;

2. Todos os documentos teräo de ser obrigatoriamente rubricados pelo responsável do

Fundo Permanente;

3. Os respetivos documentos de despesa terão que ser entregues na Contabilidade ate ao

Oltimo dia do mês a que se referem, suportados em folha resumo das despesas

descriminadas por classificação económica e saldo a transitar;

4. Todas as despesas são suportadas por Talão de Venda, Fatura ou Fatura/Recibo

impressa com o nome do fornecedor e seu nOmero fiscal e emitida em nome da

Novalmadavelha e seu nOmero fiscal.

E a seguinte a distribuição do Fundo Permanente, por rubricas, num total de 200€

mensais:

Limpeza e Alimentação Ferramentas Conservaçäo Serviços Material de Produtos de

Higiene e IJtensIlios de Bens Postais Escritório Farmécia

02.01.04 oa.oi.o6 02.01.17 02.02.03 02.02.09 02.01.08 02.01.10

30€ 35€ 30€ 40€ 5€ 40€ 20€
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E. Anexos

Anexo 1- Benchmarking

A recoiha de informação sobre práticas de gestäo de incubadoras simi ares, por

entidades corn fins de interesse pOblico ou privadas, visa apoiar a tornada de decisäo,

designadamente quanto a atualização das tabelas de preços proposta neste docurnento.

Foram consultadas:

Madan Parque — Associação sem fins lucrativos (Almada)

Agência DNA Cascais — Associaçäo sem fins lucrativos

Incubadora de Empresas do Municipio de Palmela

Star IN Odivelas — CM Odivelas

Mapa Comparativo Espaços e Serviços

S

Incubadora Espaços Serviços Preços

NOcIeo 30r712 a 321112 Exclui mobiliério g.67€!m2

Inclui eletricidade

Exclui mobiliário ~.ooqma
7om2 a 1o6m2

Exclui eletricidade

Quarteirão Inclui mobiliário g.5o€jma
2om2 a 33~2

Exclui eletricidade

451112 a 78m2 Exclui mobiliário 7.oo€1m2 a 8.~o€/ma

Exclui eletricidade Por area total

Madan Inclui mobiliério ao.oo/m2 a 13€m/2
18m2 a 28m2

Inclui eletricidade Portipologia de empresa

DNA Cascais lnclui mobiliário 8.oo€/m2—1°ano

Modulares Inclui eletricidade ao.oo€1m2 — 2~ ano

12.oo€/m2 — 30 ano

Palmela Inciwi mobiliário 5.o6€1m2—a°ano

n.3om2 a 16.3om2 Inclui eletricidade 7.o8€/m2 — 2~ ano

g.lo€/m2 — 30 ano

Odivelas lnclui mobiliério 7.5o€/m2
7.Gom2 a 18.69m2 lnclui eletricidade Isençäonoi°semestre

Redução de ~o% no 2° semestre
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ANEXO I - TABELA DE CUSTOS POR TIPOLOGIA DE INCUBA~AO E NATUREZA DOS
SERV1~OS PRESTADOS

A Incubaçao Fisica uOffice Spaces

ipologia da Empress ano #1 ano #2 ano #3 ano #4

Spin-ottsNOVAeEgasMoniz EUR1O EUR 1 EUR12 EUR13

Startups EUR11 EUR 1 EUR12 E1JR13

EmpresasEstratégcasResidentes EUR13 EURI3 E R 3 E R13

NOTA: valores unitMos por in2 e por més

B Incubaçao Fisica cCoworks

ipologia da Empress ano #1 ano #2 anon asic #4

Empres&Empreendedor mCOWORK EUR 80 EUR 80 EUR 85 EUR 85

NOTAS: valores uruténos por desk e pow inés Apenas podemos aceitar wn mà~dmo de 2
desks par empress na modalidade aCowork.

C lncubaçao Virtus oVitual Spacer.

ipologia da Empress ano #1 sf0 #2 ano #3 sf0 #4

Empresa/Enipreendedor VIRTIJAL EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50

NOTA: valores unitaños pow Empresa ou Enipreendedor pow mes

0 Serv ços AdicionaisfEspecializados

Custo dos serviços adidona&especxalizados a definir oportunamente. Alguns terão de
ser afefidos caso a caso (custo hors pars consultoda, tarn de success fee. quando
forem preparadas candidaturas a programas naccna~ e europeus etc.

NOTA F(NAL’ A todos os vafores apresentados acresce 0 IVA I taxa legs em vigor.

Fonte: receção do regulamento do Madan Pargue por correio eletrónico.
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Anexo H—Preços e Cond.cües de Pagamento Ninho do EmpTesas DNA

em Alcabideche e dos Sendços Assocladas

T~ di~an ~%a

(auos) Uidd Observaçbes
ASp’.~ ~ntadas vl,tuaknsge ~i then a t4~kar
gt*rst as di raflia dinte 4 1~avmk.
Cain ~~10€ a ,eai~ntihaiet ~

hiathaa 1fl 406 Me are~id~ida via dl~M w via .

E*s ss~4~ ~obi~ a 60 doaane*mfm&
Ca~Øas—aR~flnat e Cant a
Sfli.p ate as pat

~ .~ ~rtw~c an Pasta de Tmb&io (*11 theta a

- ~€ tdJn~ flitnaft as silas de rairdao thnft 6 horawmk-- 75E/2°s& ~ Can Iran a tin e~ço bdWks& an q~i wn h.-nn.t. na
th Damn ffiatadua.

W7°a’E,) cadçöes ~iedIca catumsn R~na*n e Canto a

~aai. ate as p&tn

As avip~ bntMas f~ittfl Sn Ir~ a t~

86g’l°ano) ~e.zt gtiete as silas di rewil&i thnite 12 haWnt
“ —~ loF(Ps,o) ~ Can Ireto a Gabbi~e L. ~flhW~, ru 5nfl~~

126 (3° awJ) Q...&%~as eq~edfls~Ragiknet e Catato a

cdm ate as pat

56 ate Er~ bv.t~wb.c tbn so % di~sobe inca ta,
(S.. - J s-a. nwcaç~o prév(a e l~3oetd~dadp

~b bt)thds Inatads Sn 9) % & ~..a0 me p~o r&erldo,
(12, -) a mnçao prtwla e dl~iorimma

Erththds kiatadas Sn 50% de~me prço rWaldo,
&b S 1506 Lu s-a. mnØo p*tda e ~sponTh~Iade.

In&i nes AV c,,b&,.lc na Lila.

&tr~ds irwitfl thn 50% di d~to me p.~ r&sldo

~ a marcaç& pt2 e cfl~o.~ade.
lifli m&os AV~ rio Lila.
Fbn-de-sann rm 100€/do jagn* tëa~ rm ~

~a. 0 ~ga,flo dat Wthath ‘m p11 má*no di B (Mo) las a di a. di ,eceçk di lain
~wn.,a~4c A palo~& di fara~o waa tgtack die~ an IiW,aclo ~a STI sib, knebaçlo Via

~o Tr~.c e Inotaçâo Wt.l rá maa i~~a rds~ a WA I an 1 en

Fonte: https://www.dnacascais.pt/wp-contentluploads/2o191o4/Regulamento-Ninho-de-Empresas-DNA-

Cascais-2o15-1.pdf

DNA.
CA SC A IS
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Incubadora de Empresas do Municiplo de PaLmeta
Valores 2021

INCUBADORA DE EMPRESAS DO MUNICIPIO DE PALMELA

Aos valores indicados acresce WA a 23%

lnstalaçoes e Serviços

i. A Incubadora de Empresas sediada no Pinhal Nov04 urna estrutura fixa, corn a metes lndividuais,

urn espaço em Coworking, para 0 rninirno de 6 pessoas e Salade Reuniöes, equipados corn rnobiliário

essencial necessério para iniciar urna atividade.

2. A Incubadora disponibilizaré:

a. Serviços administrativos de apoio, atendirnento telefónico, receção de correio postal, agendarnento e

utilizaçäo da salade reuniOes;

b. Eletricidade;

c. Acesso a rede wireless;

d. Endereço cornercial;

e. Espaços e serviços cornuns;

f. Lirnpeza dos espaços cornuns.

a
13,60m2
fl30m2

1t50n2

13,20m2

12,45m2

6~8N
5718€

82,48€
6~79€

63€

80,00€

8t42€

115~4O€

93.46€

88,1St

P123~77€

104,66€

148,3K

120,12€

11330€

Coworking/Unidade/Aio 6O.66C

Fonte: https:llwww.crn-palmela.pt)investir/incubadora-de-ernpresas-do-rnunicipio-de-palrnela
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Custos e benefidos

0 acesso a St it In Odiwlos, dependendo da modaildade de lncubacão, coaporta Os segu
custos, acresddas de (VA a taxa lesal:

Incubadora de ernpresas (fricubadara fiske) - A utillzaçlo exdusiva dos gabinetes
(salas lndMduaIs) da Stan In Odiveim tern urn custo mensal calculado em funcão da
area da sale, tendo pot referenda o valor dec 7.5O/rn2

Gibbet Asea Preço NA
It’ (ma) aensal (23%)

1 10,10 75,75 £ 17,42 £ 93,17 C

2 7,90 59.25€ 13,631 72,881
3 7,60 57,00 C 13,11 C 70,11 €
4 8,95 6713€ 1544€ 8256€

5 8,80 66.00€ 15.18€ 81,181
6 905 61,881 1561€ 83,491

7 15,85 118,881 2734€ 146.22€

8 13,20 99.00€ 22,771 121.77€
9 13,60 102,001 23,461 125,461

10 17,48 131,101 3015€ 16125€
11 18,69 140,1St 32,241 172,421
12 11,06 82,95 € 19,08 € 102,03 £

13 1230 96.75€ 22,251 119,001
14 9,50 71,251 16,391 87,64 £

• Incubadora vfrtual - A adesAo a Incubadora virtual tern inn custo de €20.00 (prestaçlo
unite), a que aaesce um custo trhnestral de €45.00

• SaladereunlOesesa(adeformaçäo-autllizaçãodasaladereunlOesedasalade
fomiaçio tern os segulntes custos:

SaLa de ReunlOes: € 6,00/hon nas dnco primeiras hans e de € 30,00 na
utillzaç8o por mals des tiaras;
Salade Forrnação- € 10,00/hon nas dnca pdmelras hans e de £ 34,00 na
utillzaçäo pot mais de 4 horas.

Os vatores referenciados são atualizados anualmente do acordo corn a taxa de inftaçIo
prevista no Orçamento de Estado pare o ano seguinte.

As esnpresas lnstaladas na Incubadora de empresas (Incubadoca fisica) beneficlarn de urn
peiiodo de carénda de 6 meses, retativaniente ao pagamento do preco devido pela cedencia
de usa dos gabinetes IndIviduals, e uma reduçIo de 50% ate perfazer urn anode contrato

Fante: https://www.cm-odiveIaspt/cmodivelas/i~pIoads/writer_file/document/27g)apresentacaopdf
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Observaçoes:

i. As incubadoras em análise estão vocacionadas para acolher pessoas individuals e

coletivas, titulares de ideias e projetos inovadores, corn potencial econOrnico e que

contribuam para o desenvolvimento local, tendo por objetivo a sua implementação

empresarial.

2. 0 Madan Parque e a Agenda DNA Cascais privilegiam startups (corn previsão de

retorno de curto prazo para investidores) de base tecnolOgica, e nas areas da saOde e do

mar. A sernelhança das incubadoras rnunicipais de Almada, as incubadoras de Palmela e

Odivelas focam projetos inovadores de auto-emprego de base local.

3. Os serviços base prestados são análogos em todas as incubadoras:

- serviços de receção;

- receção de correio em caixa individual por empresa;

- sinalética e mobiliário;

- salade formaçao e salas de reuniöes equipadas;

- internet e eletricidade;

- copa/cafetaria e lounge;

- estacionamento;

- divulgação das atividades

4. Realça-se que os serviços no Quarteirão das Artes excluem a eletricidade e algumas

salas não dispãem de mobiliário, assim como no NC~cleo Empresarial todas as salas

devem ser mobiladas pelos utilizadores.

~. 0 difIcil acesso a estacionamento é igualmente um dos pontos fracos das incubadoras

municipais de Almada.

5. 0 Madan Parque e a Agéncia DNA Cascais proporcionam ainda diversos serviços de

apoio técnico na fase de implementaçäo e desenvolvimento da ideia de negócio/projeto

de investimento ou de arranque da empresa, disponibilizando acesso a parceiros

financiadores e investidores e a consultoria especializada, corn tabelas de preços

es pec ifica s.

6. A dimensão das salas/gabinetes nas incubadoras em análise é substancialmente

rnenor (-50% de area) do que as disponibilizadas no Quarteirão e no NOcleo.
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Anexo 2— Estatutos da Agéncia Novalmadaveiha

Anexo 3— Contrato de Comodato do NUcIeo Empresarial

Anexo 4— Protocolo de Gestão do Quarteirao das Artes


