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JUNTOS 
VAMOS 
CONSTRUIR 
O FUTURO.
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F E R N A N D O  P E S S O A

“PRIMEIRO ESTRANHA-SE

DEPOIS ENTRANHA-SE”
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Parceiros

• NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora

• NERBE – Núcleo Empresarial da região de Beja

• NERSANT – Núcleo Empresarial da Região de Santarém

• NERPOR – Núcleo Empresarial da região de Portalegre
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Inicio do Projeto

• Data de Inicio: 1/10/2019

• Encerramento: 30/09/2021

• Prazo máximo de execução: 24 meses
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Atividades a implementar

• ATELIERS DE CRIATIVIDADE

• CICLO DE EMPREENDEDORISMO  

novas ideias, novas oportunidades | apostar na diversificação e 
inovação de produtos e serviços

• CONCURSO DE IDEIAS 

Bolsas e Prémios

• PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
para Startups com menos de 3 anos

• ROADSHOW DE PROMOÇÃO DAS IDEIAS INOVADORAS E CRIATIVAS

• PLATAFORMA  BUSINESS + 2.0

• COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO

• Gestão do Projeto
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Desenvolvimento de 
ATELIERS DE CRIATIVIDADE

"EMPREENDER NO ALENTEJO" tratam-se de ações de brainstorming com os players
regionais, empresários e empreendedores para a deteção de ideias e oportunidades de 
mercado tendo em conta as falhas de mercado previamente diagnosticadas na Ação 
Para o desenvolvimento desta atividade é necessária a contratação de consultoria 
especializada no desenvolvimento das ações e metodologias de brainstorming. 

Será desenvolvido um caderno temático por NUTIII.
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Realização de AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA AO EMPREENDEDORISMO com a 
divulgação dos resultados dos Ateliers de Criatividade

As AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO para o Empreendedorismo visam intervir junto do seguinte 
público-alvo:

- Jovens qualificados que residem na região ou que pretendem desenvolver um projeto 
empreendedor no Alentejo; 

- Empreendedores da área das indústrias culturais e criativas. 

Trata-se de ações com vista à identificação de oportunidades de empreendedorismo na 
região, à divulgação das atividades do projeto e sensibilização para o empreendedorismo 
através da ativação de parcerias colaborativas com intervenção dos principais players dos 
setores estratégicos da região. 

Desenvolvimento de 
ATELIERS DE CRIATIVIDADE



8BENCHMARKING NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

"A ANÁLISE DE TENDÊNCIAS DO EMPREENDEDORISMO NA REGIÃO visa, através de ações de 
benchmarking, a identificação de novas ideias, novas oportunidades para a região. 

A concretização desta atividade envolve:

- O desenvolvimento de ações de prospeção e benchmarking, prevendo-se a pesquisa, 
avaliação e contacto com boas práticas de empreendedorismo nacionais e internacionais, 
com especial incidência na área da criatividade, design e packing; 

- A realização de ações de prospeção de oportunidades e tendências de mercado nos setores 
económicos com maior interesse para a região, e exercícios de prospetiva estratégica e 
tecnológica;

- A compilação de conteúdos e informação especializada para que possa estar disponível aos 
empreendedores na região e a todos os players regionais;

- Desenvolver relatórios “Oportunidades e tendências para o empreendedorismo no Alentejo
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CONCURSO DE IDEIAS

• PREPARAÇÃO, GESTÃO E AVALIAÇÃO do Concurso de Ideias (1ª e 2ª 
edição)

• Realização de AÇÕES DE PROMOÇÃO  do Concurso de Ideias (1ª edição)

• PRÉMIOS às melhores ideias de negócio - incluir no Capital social da 
empresa a ser constituída

• BOLSAS aos melhores empreendedores

• Desenvolvimento de  PLANOS INTEGRADOS DE COACHING E 
MENTORIA para os vencedores do concurso 
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CONCURSO DE ACELARAÇÃO DE 
IDEIAS

• Preparação do concurso e promoção do Concurso de Aceleração de Start-
up

• O desenvolvimento do Programa de Aceleração das Startup é realizado com 
recursos internos para  a preparação, gestão e avaliação do Concurso de 
Ideias, para a criação de regulamento, formulário de candidatura ao 
concurso, adaptação e gestão da documentação e apoio no 
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de todas as atividades do 
concurso.

• PRÉMIOS a atribuir às melhores ideias de negócio.
• Desenvolvimento de OFICINAS DE CRIATIVIDADE para os todos os 

concorrentes do concurso de ideias
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• Desenvolvimento de BOOTCAMPS para os finalistas do concurso de 
ideias

O BOOTCAMP tem como objetivo capacitar empresários ao nível do 
conhecimento técnico para a estruturação da das suas áreas de negocio, 
com vista à internacionalização ou mesmo à obtenção de investidores, 
players e parceiros, através da realização de um bootcamp de imersão, com 
a duração de dois dias (não necessariamente seguidos)

Desenvolvimento de PLANOS INTEGRADOS DE COACHING E MENTORIA 
para os vencedores do concurso

• "Os objetivos do programa integrado de COACHING E MENTORIA dirigido 
aos vencedores dos concursos de Aceleração de  Startups,
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MOSTRAS DE INOVAÇÃO 
REGIONAIS 

• Serão organizadas 2 edições com 4 roadshows (uma em cada região). Serão 
organizados espaços dedicados à exposição de tecnologias e boas práticas 
regionais, nacionais e internacionais, bem como a apresentação, demonstração e 
partilha das ideias apresentadas a concurso.

• Pretende ser um espaço de demonstração do espirito empreendedor com a 
apresentação das novas ideias, novas oportunidades, novos projetos, protótipos e 
outros serviços que sejam inovadores e diferenciadores e que demonstrem o uso 
de alguma tecnologia ou integrem o setor das industrias culturais e criativas.

• Serão convidadas a expor as instituições de ensino superior e centros de 
investigação da região e outras instituições com produção de conhecimento e 
tecnologia relevante. Paralelamente será organizada uma BOLSA DE CONTATOS,  
num modelo de brokerage tecnológico com prévio levantamento e identificação de 
tecnologias a expor, bem como SESSÕES DE NETWORKING, com apresentação e 
demonstração de tecnologias e processos aos atores da região, nomeadamente 
empresas. 
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FERRAMENTAS VIRTUAIS DE APOIO 
AO EMPREENDEDOR

• Desenvolvimento de aplicação virtual para FERRAMENTAS DE APOIO AO EMPREENDEDOR para 
apoiar os empresários e empreendedores que pretendam investir na região, bem como do lado 
das entidades de apoio, organizar a informação e melhorar o serviço de apoio ao empreendedor. 
A aplicação funcionará numa lógica de business inteligence, com funcionalidades ajustadas ao 
estado de desenvolvimento da ideia em que cada empreendedor se encontra. 
Entre outras funcionalidades a plataforma oferecerá: 

•
1- Simulador sobre licenciamentos;
2- Simulador sobre os passos a desenvolver para a criação de empresas;
3- Simulador para registo de marca e proteção de patentes;
4- Simulador para Elaboração de Plano de Negócios;
5- Informação sobre oportunidades de negócio;
6- Espaço para encontros de matching virtuais
7- Depositário de informação e documentação útil para o empreendedor. 
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• Desenvolvimento de CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO  das atividades do projeto

• "Realização de CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO REGIONAL E NACIONAL com aquisição de 
serviços de apoio ao planeamento e gestão da comunicação e compra de meios de 
comunicação media digital e meios convencionais para disseminação do projeto junto das 
empresas da região. Realização de campanhas de comunicação das atividades do projeto 
em meios regionais e nacionais. 

• CONCEÇÃO GRÁFICA de imagem e PRODUÇÃO de suportes de comunicação para o 
projeto

• Serviços de CONCEÇÃO GRÁFICA e produção dos SUPORTES DE COMUNICAÇÃO para o 
projeto, necessários para o desenvolvimento das atividades do projeto, por forma a 
permitir a ampla publicitação das atividades, resultados e produtos do projeto.
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Atividade 9

• Desenvolvimento de CONTEÚDOS E MARKETING DIGITAL do projeto

"Desenvolvimento de CONTEÚDOS INFORMATIVOS sobre empreendedorismo no Alentejo e 
sobre a promoção das atividades, produtos e resultados do projeto nas redes sociais das 
entidades promotoras e plataformas digitais especializadas. Prevê-se a contratação de 
serviços de consultoria especializada em Marketing Digital."

• Criação e publicação de SUPLEMENTO INFORMATIVO  BUSINESS+2.0

• Criação e publicação de SUPLEMENTO INFORMATIVO sobre Empreendedorismo no 
Alentejo, em edição escrita nacional



16

Atividade 9

• Desenvolvimento de VÍDEO sobre EMPREENDEDORISMO NO ALENTEJO e 
Elaboração de STORYTELLING com base nos pitch do concurso

• Criação e desenvolvimento de vídeo sobre EMPREENDEDORISMO NO 
ALENTEJO, que será disseminado nas redes sociais dos parceiros. 

• O serviço engloba a captação e edição de vídeos evidenciando práticas de 
inovação empresarial regional, com entrevistas a empresários e players
relevantes na região entre outros conteúdos.
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