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MOOVIDEIAS
VIVE O EMPREENDEDORISMO
É um empreendedor?
Tem um projeto inovador e não sabe como o concretizar?
Nós ajudamos!
A ADIRN, juntamente com a CIM do Médio Tejo - Comunidade intermunicipal do Médio Tejo e
os grupos de Ação Local da região, Pinhal Maior e Tagus, estão a desenvolver o projeto SIAC Sistema de Apoio a Ações Coletivas- Promoção do espírito empresarial, financiado pelo
programa Operacional Regional do Centro (Centro 2020), através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional.
A ADIRN tem como missão dinamizar a sua realização, através de encontros temáticos de
empreendedorismos e programas de empreendedorismos.
Esta iniciativa pretende apoiar empreendedores e projetos sustentáveis que contribuam para a
dinâmica do Ecossistema Empreendedor do Médio Tejo.
A quem se destina? A todos os candidatos com idade superior a 18 anos que pretendam criar
uma empresa ou que a tenham constituído recentemente.
Como? Os candidatos deverão concorrer individualmente ou em equipas constituídas até
quatro elementos.
Quando? Esta iniciativa irá decorrer de 28 de junho a 26 de julho de 2018 em Tomar.
Porquê? Pretende-se apoiar todos empreendedores e projetos sustentáveis, que contribua
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para o desenvolvimento da região do Médio Tejo.
O programa tem a duração de dois meses, estruturado em cinco sessões de trabalho, de cinco
horas cada uma, que irão abranger temas e atividades valorização de ideias de Planos de
negócios.
As cinco sessões dividem-se em:
Atitude Empreendedora;
Modelo de negócio;
Validação do modelo de negócios (MVP);
Relação com o cliente e a preparação para o investimento;
Plano de negócio e Pitch final;
A avaliação efetuada pelo júri, sendo esta composta por mentores e especialista, será
realizada através nos seguintes pontos:
Viabilidade do Modelo de Negócio;
Competências dos promotores para executar o projeto;
Comprometimento dos promotores com o projeto;
Assimilação de conhecimentos ao longo do Programa de Aceleração;
Qualidade do Plano de Negócios;
Viabilidade de captação de fundos necessários para a implementação do projeto;
Cumprimento do compromisso de participação assumido na fase de candidatura.
A pontuação final será a média aritmética das pontuações de cada um dos avaliadores acima
mencionados, sendo que a pontuação de cada avaliador é a média aritmética dos 7 critérios
supramencionados.
Serão apoiadas vinte e cinco equipas no seu processo de evolução como empreendedores,
onde a apresentação final deverá ocorrer no último dia perante um júri que elegerá três dos
projetos, de acordo com a avaliação ao longo do programa obterá assim:
Ao vencedor é atribuído um prémio de horas de mentoria para o desenvolvimento do seu
negócio em vez constituída a empresa;
Ao segundo e terceiro classificados serão atribuídos prémios a definir.
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Datas das Sessões de Aceleração (4.ª Edição)
Sessão 1 - "Ideation" - 28 de Junho - 15:00/20:00
Sessão 2 - "Modelo de Negócios" - 5 de Julho - 15:00/20:00
Sessão 3 - "Ir para o Mercado" - 12 de Julho - 15:00/20:00
Sessão 4 - "Financiamento" - 19 de Julho - 15:00/20:00
Sessão 5 - "Plano de Negócios" - 26 de Julho - 15:00/20:00
Local: Tomar
INSCRIÇÕES / INFORMAÇÕES: ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do
Ribatejo Norte Convento de S. Francisco – 1º Piso – Ala Nascente Av. General Bernardo Faria
2300 535 TOMAR Tel: 249310040 Fax: 249310049 adirn@adirn.pt
FORMULÁRIO DE
CANDIDATURA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFU8pLSL9XffxknKKjAde0tNyUaVfQG0aFf6oPEg
DXluRO8w/viewform?c=0&w=1
FONTE: ADIRN
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