
 

 

FAQS 

 

O que é a AZORES CRAFTLAB? 

É um projeto criado pela Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade 

Empresarial, através do Centro Regional de Apoio ao Artesanato. A AZORES CRAFTLAB 

é a primeira incubadora de empresas dos Açores ligada ao artesanato, e situa-se no 

centro da cidade de Ponta Delgada, num edifício histórico reabilitado, com espaços de 

trabalho para acolher empreendedores na área do artesanato. 

 

O que fazemos? 

A AZORES CRAFTLAB apoia a criação, o desenvolvimento e o crescimento das pequenas 

empresas, identificando oportunidades e transformando-as em negócios lucrativos, 

ajudando-as. O seu modelo de incubação inclui espaços de trabalho e estabelece relação 

com mentores que podem ajudar os empreendedores a desenvolverem o seu negócio. 

A AZORES CRAFTLAB é a primeira incubadora dos Açores a apoiar projetos e ideias de 

negócio na área do artesanato, em especial nas áreas da tecelagem, da lã, da olaria e da 

cerâmica. 

 

Quais os serviços que AZORES CRAFTLAB oferece? 

A AZORES CRAFTLAB oferece um conjunto de serviços, tais como: formação, apoio no 

acesso a fontes de financiamento, através de parcerias, e ainda serviços de mentoring 

prestados por especialistas que permitem ajudar quem está a começar. 

 

Quais são as infraestruturas que a AZORES CRAFTLAB oferece? 

As instalações da AZORES CRAFTLAB estão adaptadas para receber os empreendedores 

para formações, reuniões e eventos, contando com sala de reuniões, sala de formação, 

sala de cowork, copa, lounge e espaço promocional. 

 

Como faço para candidatar-me à AZORES CRAFTLAB? 

Para se candidatar à AZORES CRAFTLAB deve ir ao site www.artesanato.azores.gov.pt, 

fazer o download do formulário e enviá-lo para o email azorescraftlab@azores.gov.pt, ou 

para a morada Rua Conselheiro Dr. Luís Bettencourt, nº 24, 9500-058 Ponta Delgada; 

se preferir, pode fazer a sua candidatura diretamente no Centro Regional de Apoio ao 

Artesanato, na morada atrás referida. 

 



Quanto tempo demoram a responder à minha candidatura? 

A resposta à candidatura é dada no prazo máximo de 10 dias úteis após a entrega do 

formulário de candidatura, quer seja positiva ou negativa. 

 

Quem é que avalia as candidaturas à AZORES CRAFTLAB? 

As candidaturas são avaliadas por uma Comissão de Avaliação, constituída por 3 

elementos, dois do Centro Regional de Apoio ao Artesanato e um convidado da 

especialidade externo. 

 

Quais os critérios de avaliação das candidaturas à AZORES CRAFTLAB? 

As candidaturas serão avaliadas tendo em consideração os seguintes critérios de 

avaliação: 

- Projeto a ser desenvolvido ao nível das ilhas; 

- Competências do promotor para a implementação do projeto (experiência, formação…) 

- Modalidade de exercício da atividade: tempo inteiro ou parcial; 

- Área da atividade artesanal, produto certificado pela marca coletiva Artesanato dos 

Açores ou não; 

- Efeitos do investimento na criação de postos de trabalho; 

- Peso do investimento dirigido à comercialização e distribuição do produto; 

- Aspetos inovadores do projeto; 

- Existência de imagem promocional (ex. logotipo, marca, etc.); 

- Localização do mercado-alvo 

 

Ainda não tenho empresa constituída, posso candidatar-me? 

Sim, selecionamos projetos em várias fases. Pode não ter empresa constituída e estar 

apenas ainda a desenvolver o seu produto, ou pode ser uma empresa que já está no 

mercado, desde que tenha menos de 3 anos de atividade. 

 

Quais são os requisitos para candidatar-me à AZORES CRAFTLAB? 

A Incubadora destina-se a Pessoas Singulares ou Coletivas, titulares de ideias ou projetos 

inovadores e criativos em áreas artesanais, sobretudo, nas da cerâmica, da lã e da 

tecelagem, com potencial empresarial e que contribuam para o desenvolvimento da 

Região. 

 

Só quero estar incubado virtualmente, tenho que candidatar-me? 

Sim, sempre. Os projetos são selecionados em função da sua qualidade, modelo de 

inovação, entre outros fatores, não pela disponibilidade dos nossos espaços físicos. 



 

Caso o meu projeto seja aceite, quanto tempo posso ficar na AZORES 

CRAFTLAB? 

O prazo máximo de permanência na incubadora é de 3 anos. 

 


