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AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS À INSTALAÇÃO NO 

Madan Parque («call» concluída a 15 de Novembro'20) 
 

 

 

1. ENQUADRAMENTO 

Por decisão do “Conselho de Administração”, foi aberta «call» específica para submissão de 

candidaturas a instalação no Madan Parque. A «call» veio a ser anunciada no «website» institucional 

a 27 de Outubro ( https://madanparque.pt/candidaturas/ ), tendo estado aberta até 15 de 

Novembro. 

Os documentos de suporte à «call» foram o “Regulamento de Admissão de Empresas e Utilização do 

Madan Parque” (ficheiro PDF) e, também, o “Formulário de Candidatura” ( http://tiny.cc/s5y0tz ), o 

qual permitia o envio de ficheiros de suporte («pitch deck», por exemplo). 

 

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A «call» destinava-se a Novos Empreendedores (NE), Startups, Spin-offs e Empresas Estabelecidas 

(«growth companies»), tendo sido aplicados critérios de avaliação distintos conforme a tipologia do 

projecto empresarial candidato. Os critérios de avaliação encontram-se definidos no “Regulamento de 

Admissão de Empresas e Utilização do Madan Parque” acima referido. 

Procedeu-se assim a uma avaliação qualitativa e, também, quantitativa das candidaturas 

apresentadas. A fórmula utilizada para o cálculo da pontuação final das candidaturas é a seguinte: 

Pontuaçãof = Critério1 x pondera1 + Critério2 x pondera2 + Critério3 x pondera3 + Critério4 x pondera4 

 

Entende-se por ponderai a ponderação entretanto definida para o Critérioi 

  

https://madanparque.pt/candidaturas/
http://tiny.cc/s5y0tz
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3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

 

Tabela #1 – Seriação dos Processos de Candidatura Recepcionados (ordem decrescente) 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cumpre-nos agradecer o interesse manifestado em se instalarem no Madan Parque, associando-se 

assim a um dos nossos “Programas de Incubação”. Face aos espaços actualmente disponíveis na 

incubadora não nos é possível acolher todas as empresas cujas candidaturas foram aceites no presente 

«call», por terem cumprido com os critérios mínimos de admissão. 

Mais se informa que os processos de candidatura cujas necessidades não pudemos satisfazer serão 

reavaliados no final do primeiro trimestre de 2021, em função dos espaços livres ou a serem libertos 

e, também, de outros processos de candidatura que porventura nos venham a ser apresentados. 

 

Para mais esclarecimentos, queiram por favor entrar em contacto através de um dos seguintes meios: 

Telefone: 210 438 600 

email: info@madanparque.pt 

12. Associação ALMASCIENCE Candidatura aceite. Instalação quando espaço ficar liberto

16. Nano4 Global, Lda Candidatura aceite. Instalação quando espaço ficar liberto

7. Unparallel Innovation, Lda Candidatura aceite. Não existe espaço com área pretendida

11. MAGYCAL Interactive, Lda Candidatura aceite. Instalação quando espaço ficar liberto

4. Vrtoteach Candidatura aceite. Instalação quando espaço ficar liberto

3. Inspire IT Candidatura aceite. Instalação quando espaço ficar liberto

15. Cough Monitoring Medical Solutions Lda Candidatura aceite. Instalação quando espaço ficar liberto

6. Lovingwalk Lda. Candidatura aceite para o programa de "Incubação Virtual"

13. Temptation Keeper Candidatura aceite. Instalação quando espaço ficar liberto

14. Bruna Almeida Candidatura aceite para espaço de «COWORK»

2. Defining Future Options. Lda. Candidatura aceite. Instalação quando espaço ficar liberto

8. Factor Social - Consultoria em Psicossociologia e Ambiente Lda. Candidatura aceite. Não existe espaço com área pretendida

5. Duallstudio - Design e Comunicação, Lda Candidatura aceite. Não existe espaço com área pretendida

1. High Value Consulting Candidatura aceite. Não existe espaço com área pretendida

9. Champas Consultoria, Unipessoal Lda Candidatura aceite. Não existe espaço com área pretendida

10. HCode Lda Candidatura não cumpre os critérios mínimos («threshold»)
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