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Assinatura de Contrato de Pré Incubação de Ideias de Negócio e de Incubação 
de Empresas 
 

Realizou-se, na passada sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a assinatura de um Contrato de Pré 
Incubação de Ideias de Negócio e de Incubação de Empresas entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o 
jovem Frederico Cerveira, com vista ao desenvolvimento da sua ideia de negócio e respetiva instalação 
na Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo. 

A Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo, que é um Pólo da Incubadora de Empresas da 
Região de Aveiro (IERA), recebe assim mais um empreendedor que pretende criar a marca Inclusion 
Yachts para projeto e comercialização de embarcações à vela, adaptadas a pessoas com necessidades 
especiais. O público-alvo deste projeto são as pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade, assim 
como a população sénior, mulheres e crianças que normalmente sentem dificuldades em cooperar com 
os veleiros convencionais. 

O projeto, que será desenvolvido na nossa Incubadora, apresentará soluções inovadoras a nível da 
mobilidade, ergonomia e segurança e utilizará soluções que permitam personalizar os produtos às 
especificidades de cada cliente. 

O contrato de pré incubação com este jovem empreendedor segue os objetivos estratégicos previstos 
no Plano Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo e tem como principal objetivo apoiar os 
empreendedores no desenvolvimento das suas ideias de negócio, disponibilizando todos os serviços 
necessários para transformar os seus projetos em realidades empresariais. 

A Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo está direcionada para a Economia do Mar e 
Gestão Marítima, assim como para todas as áreas que se consideram prioritárias e de interesse para o 
desenvolvimento do Município e da Região, tendo as suas portas abertas para todos os que tenham 
ideias de negócio inovadoras. 

  
 
Em destaque… 
 
Todo o mês 
“Cápsula do Tempo – Memória da Grande Pesca” 
Entrada gratuita. 
Museu Marítimo de Ílhavo 
 
“Bateira Ílhavo – Exposição de fotografia de Etelvina Almeida” 
Entrada gratuita. 
Museu Marítimo de Ílhavo 
 
“Exposição de Fotografia “Poemas de Crescer” 
Entrada livre. 
Biblioteca Municipal de Ílhavo 


