
 

 

 

 

 

 

Designação do projeto |Arqueoscallabis Incubação 

 
Código do projeto |ALT20-01-0651-FEDER-036712 

 
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das PME 

 
Região de intervenção |Alentejo 

 
Entidade beneficiária |ARQUEOSCALLABIS, LDA. 
 
Data da aprovação |21-02-2018 

 

Data de início |06-03-2018 

 
Data de conclusão |05-03-2019 

 
Custo total elegível |6.600,00€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia |4.950,00€  
 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
A Arqueoscallabis, Lda. é uma empresa que, como o nome indica, se dedica à prestação de 

serviços relacionados com a arqueologia e o estudo, protecção e rentabilização do 

património histórico e cultural. 

O Vale Incubação prevê o acesso a um conjunto de serviços que interessam à nossa 

empresa tendo em conta a fase de arranque na qual a mesma se encontra. 

Assim, face ao exposto no Aviso e à fase em que nos encontramos, acreditamos que os 

serviços de que vamos necessitar são os seguintes: 

a) Serviços de Gestão; 

 Apoio na definição/consolidação do modelo de negócios; 

 Acompanhamento na gestão operacional do negócio (sobretudo ao nível do 

planeamento financeiro e controlo de gestão); 

 Capacitação em algumas temáticas da Gestão, uma vez que a nossa formação é 

noutras áreas técnicas e não possuímos anterior experiência empresarial; 

 



 

 

 

Embora a empresa esteja a ter trabalho, uma vez que o mercado tem necessidade deste 

tipo de serviços, fruto inclusivamente da tendência de reabilitação urbana que está a 

suceder e do aumento de turismo, os sócios sentem necessidade de fortalecer 

competências na àrea da gestão, desde logo através de uma melhor definição do modelo de 

negócios e também da introdução de ferramentas de planeamento financeiro e controlo de 

gestão. Será igualmente interessante, de forma a internalizar competências, ter acesso a 

processos de capacitação em temáticas da gestão. 

b) Serviços de Marketing: 

 Apoio na estruturação da estratégia de comunicação/marketing; 

 Apoio na divulgação dos serviços. 

Para as empresas em fase de arranque as questões da comunicação e marketing são 

cruciais. Neste âmbito a Arquescallabis procura apoio na estruturação de uma estratégia de 

comunicação e na operacionalização da mesma. 

c) Serviços de Financiamento: 

 Apoio no contacto com entidades financeiras. 

A temática financeira é sempre uma questão sensível. Neste âmbito as maiores 

necessidades da Arqueoscallabis centram-se nas questões de tesouraria, na medida em que 

neste mercado se trabalha bastante por projeto e por vezes com prazos de pagamento por 

etapas o que implica capacidade financeira própria para suportar esses períodos. O apoio na 

preparação de apresentações e negociação com entidades financeiras será muito bem-

vindo. 


