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Informações e candidaturas _
PLANTE AQUI 

A SUA IDEIA.
Programa gratuito de apoio a empreendedores 

SEMENTE
Energia para nascer

Com o apoio:

POR NOVOS MARES



 O QUE É?
Programa de apoio aos empreendedores composto por três fases de 

intervenção:
- Fase formativa com sessões coletivas;
- Fase de consultoria individualizada de apoio ao arranque do negócio de 

cada um/a dos/as participantes que incluirá uma proposta de logótipo do 
projeto, plano de marketing, diagnóstico do potencial de 
internacionalização; 

- Plano de ação e uma fase de incubação do negócio. 

QUEM PODE CANDIDATAR-SE?
Empreendedores/as, de qualquer idade, que pretendam criar o seu negócio 
ou melhorar o modelo e estratégia inicial, de um negócio recentemente 
criado (há menos de 4 meses)

QUANTO CUSTA E O QUE GANHA A MINHA IDEIA AO 
CANDIDATAR-ME?
Toda a atividade é totalmente GRATUITA.
Terá acesso a um conjunto de especialistas que o irão ajudar a desenvolver 
de forma correta todos os passos essenciais para a criação de um negócio de 
sucesso.
 

QUAIS SÃO AS FASES DO PROGRAMA?

FASE 1 - FORMAÇÃO “DA IDEIA AO NEGÓCIO” – 50 horas
Ação formativa que pretende dotar os/as participantes de ferramentas e 
técnicas necessárias no processo empreendedor. Recorrendo a uma 
abordagem criativa e a conteúdos práticos, facilitadores da iniciativa 
empresarial. De entre os conteúdos destacam-se as técnicas de criatividade, 
o reconhecimento e avaliação de oportunidades de negócio, a análise do 
mercado, a identi�cação de soluções de �nanciamento e apoios ao 
empreendedorismo bem como as técnicas de apresentação a investidores e 
a elaboração de um plano de negócios.

FASE 2 – CRIAÇÃO DO NEGÓCIO – CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Sessões individuais de consultoria especializada, trabalhando 
especi�camente para o seu projeto as questões do mercado, marketing e 
comunicação, o potencial de internacionalização e de�nindo um plano de 
ação. Poderão ainda requerer uma proposta de logótipo para o seu projeto. 
Os conteúdos das sessões de consultoria, de entre os acima referidos, serão 
de�nidos considerando as necessidades concretas de cada 
empreendedor/a e projeto.

FASE 3 - INCUBAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO NEGÓCIO
Após a constituição da empresa, os/as empreendedores/as poderão 
bene�ciar de um escritório tradicional em sala co-work, ou de um escritório 
virtual durante o período de um ano. Este espaço, físico ou virtual, 
permitir-lhes-á desenvolver e consolidar o seu negócio, concedendo-lhes o 
estatuto de “residentes” do Sines Tecnopolo e consequentemente de todos 
os benefícios associados.
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