
 

 

Concurso de Ideias de Negócio Para o  

Parque Transfronteiriço do Gerês/Xurés 
 

Formulário de Candidatura 

Apresentação e caracterização da Ideia de Negócio 
 

 

 

Designação do Projeto:____________________________________________________ 
 
Nome da Equipa: ______________________________________________________ 
 

1 - Identificação dos promotores 

1.1 - Dados Pessoais 
Promotor principal  

Nome  
Morada (endereço, localidade, código-postal)  
Contacto telefónico  
E-mail  
Habilitações literárias (4º ano, 6º Ano, 9º ano, 12º ano, técnico profissional, 
licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutoramento) 
Área de Formação (ciências empresariais, engenharia, informática, educação 
arquitetura/design, saúde, ciências sociais) 

 
Promotor 2  

Nome  
Contactos (telefone/e-mail)  
Instituição de ensino superior  
Habilitações literárias  
Área de Formação  

 
1.2 - Principais referências curriculares e extra-curriculares do(s) promotor(es): *  
 
 
1.3 - Experiência Profissional do(s) promotor(es): *  
 
 
1.4 - Motivações do(s) promotor(es) para a participação nesta iniciativa: *  
 
 

 



 

 

 

2 – Caracterização da Ideia (assinalar uma resposta) 

2.1 - Sector de Atividade: *  

• Agricultura 

• Ambiente 

• Comércio 

• Energia 

• Indústria 

• Turismo 

• Serviços 

• Outra:  

2.2 - Classificação do produto/serviço: *  

• Totalmente novo  

• Novo no país 

• Novo na região 

• Nova aplicação de algo já existente 

• Já existente 

 
2.3 - Tipo de tecnologia/inovação: * 

• Nova 

• Importada 

• Tradicional 

 
2.4 - Maturidade da ideia: *  

• Ideia 

• Pré-projecto 

• Projeto 

• Protótipo 



 

 

 
 
 

3 - Apresentação da Ideia 

 

3.1 - Descrição sucinta do conceito de negócio  

Descrever a ideia de negócio; grau de inovação; identificação dos potenciais clientes, evolução 
previsional, efeitos no mercado; fornecedores e posicionamento relativamente à concorrência; 
descrição de vantagens competitivas da ideia de negócio; análise SWOT (pontos fortes, fracos, 
oportunidades e ameaças); estratégia de entrada no mercado (parcerias, distribuição, 
marketing, etc.); Benefícios económicos para as populações do território do Parque 
Transfronteiriço do Gerês/Xurés. 

 

3.2 - Quais os meios necessários para a concretização da ideia de negócio?  

Descrever os recursos humanos, instalações, equipamentos, tecnologias, processo produtivo 
(descrição, áreas críticas, domínio do processo produtivo), parcerias, entre outros, que a ideia 
de negócio exige. 

 

3.3 - Análise preliminar da viabilidade económica da ideia de negócio  

Indicar uma estimativa dos principais custos e proveitos estimados para a referida ideia e o 
investimento inicial necessário ao arranque da ideia.  

 

 

4 - Resumo da ideia de negócio para divulgação  

Descrever o negócio num curto texto, que os promotores autorizam que a ENTIDADE 
ORGANIZADORA use para divulgação. O texto deverá salvaguardar eventuais aspetos 
confidenciais que as ideias de negócio apresentem.  

 

 


