
 

 

 

 



 

1. Missão HubsLisbon Azambuja  

A HubsLisbon Azambuja tem a expectativa de contribuir para o crescimento sustentável, 

apoiando o tecido empresarial, incentivando a gestão da inovação. É neste âmbito que conduz 

à alteração do paradigma do município de Azambuja, contribuindo para um ecossistema de 

inovação e empreendedorismo que será a HubsLisbon Azambuja. 

2. Missão ElLINOV 

A ELINOV é a Escola de Liderança e Inovação do ISCSP – Universidade de Lisboa e que, 

envolvida neste ambiente académico dispõe do know-how necessário para promover a 

excelência, disponibilizando serviços e intervenção na gestão de recursos humanos e 

comportamento organizacional, bem como no empreendedorismo e inovação. É sua missão 

contribuir para o desenvolvimento económico e social, por meio da capacitação das pessoas 

das organizações públicas e privadas.  

3. O Programa “Azambuja Empreende” 

Oportunamente a ELINOV e a HubsLisbon Azambuja se aliaram neste caminho de promoção do 

empreendedorismo, surgindo então o Programa “Azambuja Empreende”.  

Atendendo à conjuntura única e bastante favorável do Município da Azambuja (às portas de 

Lisboa), o Programa “Azambuja Empreende” pretende atrair e seleccionar os melhores Fit 

Empreendedor – Ideia de Negócio, a alojar na Incubadora HubsLisbon Azambuja. 

Este Programa visa atrair e selecionar os melhores Empreendedores com as melhores Ideias de 

Negócio para usufruírem de um processo de aprendizagem e desenvolvimento de 

competências empreendedoras. Os 10 finalistas poderão ficar alojados na recém-criada 

Incubadora HubsLisbon Azambuja e integrar o ecossistema empreendedor, bem como ter 

acesso privilegiado ao forte tecido empresarial sediado na região e a uma linha de crédito da 

Caixa Agrícola. 

3.1. Objectivos 

Os objectivos chave do Programa são: 1) construir a imagem dinâmica e empreendedora do 

município de Azambuja; 2) tornar a HusbLisbon Azambuja no principal veículo de 

investimento; 3) atrair empreendedores e ajudar a transformar as suas ideias de negócio em 

empresas de sucesso. 



 

3.2. Mais-valias 

As principais mais-valias deste Programa são: 1) a oportunidade de os empreendedores 

integrarem um ecossistema empreendedor vibrante; 2) poderem ficar alojados na incubadora 

HubsLisbon Azambuja; 3) habilitar-se à linha de crédito da Caixa Agrícola de Azambuja; 4) ter 

acesso privilegiado ao tecido empresarial da região; 4) usufruir do know how e do contacto 

direto com parceiros locais, nacionais e internacionais; 5) formação, mentoring e coaching; 

entre muito mais valor que se pretende acrescentar na vida dos empreendedores.  

A localização de Azambuja é privilegiada, a 30 minutos do aeroporto de Lisboa, e a mobilidade 

facilitada por uma forte rede de estradas e também pelo comboio.  

Trata-se de um Programa em parceria entre uma Incubadora e um Instituto Universitário, pelo 

que, para além da grande credibilidade e confiança, os empreendedores serão sempre 

acompanhados e apoiados ao longo de todo o processo!    

3.3. A selecção  

 

Depois de preenchido o Formulário, os candidatos serão contactados, primeiramente, para a 

realização de provas de avaliação do seu perfil empreendedor e, no final, terão acesso a um 

Relatório personalizado. De seguida também a sua Ideia de Negócio será avaliada, culminando 

o processo na apresentação de um Pitch perante um Júri de especialistas. 

A selecção dos 10 finalistas vai assentar na avaliação dos 2 vetores centrais: (1) o Perfil do 

Empreendedor – com base na aplicação de uma bateria de provas e dinâmicas 

comportamentais já testada e validada e (2) a Ideia de Negócio – em termos da inovação, da 

viabilidade e sustentabilidade económica e da integração com o tecido empresarial da região. 

1º
• Preenchimento do Formulário (site)

2ºa

• Provas Comportamentais 

• Relatório do Perfil Empreendedor

2ºb

• Sessão de Pitch

• Plano de Negócio

3º
• Seleção dos 10 finalistas



 

Os Empreendedores que se queiram inscrever, basta preencherem o formulário até dia 31 de 

Maio disponível no site:  

http://www.hubslisbon-azambuja.pt/pt/azambuja%20empreende.html 

3.4. Outras intervenções  

Com o objectivo de educar para o empreendedorismo, a 1ª edição da Academia dos 

Empreendedores foi composta por 3 workshops dirigidos a um grupo de alunos do 12º ano da 

Escola Secundária de Azambuja.    

 

MÓDULOS 

 

 

DURAÇÃO 

 
Workshop 1 

A nova Era da Criatividade 
Percursos Empreendedores e TeamBuilding 

 

 
 

3h 

 
Workshop 2 

Empreendedorismo e Criatividade / Geração de Ideias: 
Comunicação e Pitching 

 

 
 

3h 

 
Workshop 3 

Planeamento e Análise do Projeto: Business Model Canvas 
 

 
3h 

 

O feedback foi incrivelmente positivo, revelando a necessidade de desenvolver iniciativas que 

envolvam e integrem a comunidade no novo paradigma de desenvolvimento e aposta na 

inovação e empreendedorismo.  

4. Posicionamento  

A HubsLisbon Azambuja é a Incubadora que se vai especializar nos sectores agro-alimentar, 

logística e química. Numa primeira fase, vai acolher os 10 melhores empreendedores com as 

melhores ideias de negócio que concorreram ao Programa “Azambuja Empreende”. A 

incubadora disponibilizará serviços de incubação física e virtual e terá também uma vertente 

de formação, na qual a ELINOV tem um papel fundamental.  

O posicionamento estratégico distingue-se do já existente no mercado, sobretudo pelo foco na 

pessoa, no empreendedor. A principal vocação está no desenvolvimento de competências 

http://www.hubslisbon-azambuja.pt/pt/azambuja%20empreende.html


 

empreendedoras, formando pessoas com valor e que sejam a maior mais-valia para o 

desenvolvimento do município da Azambuja, bem como do sector em que se inserir o seu 

negócio, através da concretização das suas ideias em negócios de sucesso.  

A aposta na diferenciação é forte. Inclusivamente, o planeamento feito tem o caracter de 

promover o desenvolvimento das ideias através do desenvolvimento pessoal. Daí serem 

relevantes iniciativas como o Programa “Azambuja Empreende” onde os 

concorrentes/empreendedores vão ser avaliados e encaminhados por especialistas. Todo o 

processo será uma construção na qual o empreendedor se tornará o melhor fit para a melhor 

versão da sua ideia que conseguir alcançar no tempo estipulado. Numa lógica win-win, ganha o 

empreendedor, em desenvolvimento pessoal e de competências profissionais, e a sua ideia 

ganha um incremento de potencialidade e sustentabilidade no mercado, sendo naturalmente 

apoiada e alavancada pela rede de parceiros especialistas de cada sector.  

Esta é uma iniciativa desenvolvida a pensar nos empreendedores e apenas faz sentido se 

tirarem partido dela. Por isso a equipa e todo o tecido empresarial sediado na região e que 

apoia fortemente a iniciativa apela à candidatura.  

É uma oportunidade de integrar uma Incubadora de vanguarda, no Município que pretende 

“construir o Futuro em torno da inovação”! 

 

Mais informações disponíveis no site oficial: 

http://www.hubslisbon-azambuja.pt/  

Nas redes sociais: 

@hubslisbonazb 
@elinov.iscsp 
 

@hubslisbonazb 
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