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BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS EMPRESARIAIS 

➢ Serviços de Capacitação e Desenvolvimento Empresarial 

ÁREAS DE 
ATUAÇÃO 

SUB-ÁREAS SERVIÇOS 

BENEFÍCIOS 
Categorias 

Média empresa 
(500.00€/ano) 

Pequena 
empresa 

(200.00€/ano) 

Microempresa, empresários 
em nome individual (com ou 

sem contabilidade organizada) 
(100.00€/ano) 

APOIO TÉCNICO-
CIENTÍFICO 

Consultadoria 
técnico-

científica 

Informações técnicas e disponibilização de contactos GRATUITO 

Consultadoria no âmbito de projetos 25% Desconto sobre 
o orçamentado 

10% Desconto sobre 
o orçamentado 

5% Desconto sobre o orçamentado 
Análises e serviços técnicos  

Dia do Apoio Técnico1 GRATUITO* 

Atividade I&D 

Identificação do problema/ oportunidade e das respetivas áreas de 
conhecimento e/ou tecnologias aplicáveis 25% Desconto sobre 

o orçamentado 
10% Desconto sobre 

o orçamentado 
5% Desconto sobre o orçamentado 

Desenvolvimento de investigação para futura aplicação tecnológica 

TRANSFERÊNCIA 
DE 

CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO E 

TECNOLOGICO 

Transferência 
de tecnologia 

Ações de demonstração tecnológica GRATUITO* 

Ações Brokerage tecnológico GRATUITO* 

Adaptação de tecnologia a situações específicas 
25% Desconto sobre 

o orçamentado 
10% Desconto sobre 

o orçamentado 
5% Desconto sobre o orçamentado 

Formação Técnica 

Consultoria 
Tecnológica 

Apoio na identificação e resolução de problemas 

25% Desconto sobre 
o orçamentado 

10% Desconto sobre 
o orçamentado 

5% Desconto sobre o orçamentado 
Apoio na identificação de oportunidades de inovação e de desenvolvimento 
tecnológico 

Definição de estratégias de adoção de tecnologias 

Incubação 
Tecnológica 

Acesso a equipas de engenharia e de investigação com elevada experiência 

25% Desconto sobre 
o orçamentado 

10% Desconto sobre 
o orçamentado 

5% Desconto sobre o orçamentado 
Procura de financiamentos para projeto de validação tecnológica e criação de 
produto; 

Apoio no estabelecimento de parcerias 

INFORMAÇÃO 
ESPECIALIZADA 

 
Seminários, Conferências e workshops organizados pelo CEBAL 

ACESSO PREFERENCIAL PARA ASSOCIADOS 
Emails dirigidos com as nossas divulgações e de parceiros 

mailto:secretariado@cebal.pt
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➢ Serviços de Divulgação e Promoção da Cultura Científica 

 

Estas atividades poderão ser disponibilizadas às empresas no âmbito das suas ações de Responsabilidade Social internas e externas 

 
 
 
* Acesso a uma atividade gratuita por anuidade;  
1  Dia do Apoio Técnico – visita técnica por parte do CEBAL à Empresa, de forma a conhecer a atividade desenvolvida, identificar possíveis problemas e 
soluções no âmbito das atividades desenvolvidas pelo CEBAL, partilha de contatos, entre outros; 
2 Outros seminários, conferências e Worshops - partilha de eventos organizados pelo CEBAL (com acesso gratuito para sócios), ou divulgação de outros 
eventos organizados por entidades parceiras; 
# A estas ações poderão aceder os empresários e todos os seus colaboradores; 

 
 
 
  

INTERAÇÃO 
ENTRE A 
COMUNIDADE 
CIENTÍFICA, CIVIL 
E EMPRESARIAL# 

Cultura 
científica 

“Um Dia Com… (sócios)” GRATUITO 

“Um Dia Com…” GRATUITO 

“À Conversa com … Estórias de um Cientista” 
GRATUITO – Com acesso à realização desta ação na empresa do Associado (pode 

carecer da disponibilização de transporte por parte da empresa, ou apoio financeiro 
para a realização do transporte * 

Outros Seminários, conferências e workshops GRATUITO 

LITERACIA 
INFANTO-
JUVENIL# 

Divulgação e 
comunicação 
de ciência 

Sessões “Ciência à La Carte” 
25% Desconto sobre 

o orçamentado 
10% Desconto sobre 

o orçamentado 
5% Desconto sobre o orçamentado 

Sessões “TeCMeM4Jovens Inovadores” 
GRATUITO* nos laboratórios do CEBAL; 

Fora do CEBAL pode carecer da disponibilização de transporte por parte da empresa, ou 
apoio financeiro para a realização do transporte 

Visitas aos laboratórios CEBAL 
GRATUITO 

Outros Seminários, conferências e workshops2 
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