CID – Competitividade, Inovação e Desenvolvimento no Minho Lima

Concurso de Ideias de Negócio
1. IDEIA DE NEGÓCIO:
Título da Ideia:
Area de negócio:

Produção

Comercialização

Serviços

Agro-pecuária, Agro-alimentar e/ou Turismo
Categoria

Energias renováveis
Metalomecânica

2. Identificação do proponente:
Nome:
Morada:
Código Postal:

Idade

Profissão
Formação académica (anexar CV resumido)
3. Contactos do proponente:
Mail:
Telefone:

Fax

Telemóvel

mail

Horário de contacto

4. Experiência do proponente:
Como empresário:
Area de negócio:

não (passar ao quadro seguinte)
Produção

Sim

Comercialização
Mesma área

A minha experiência como empreendedor, em relação
a ideia apresentada foi obtida em área:

Complementar

Anos
Serviços
Se outra área, qual?

Fornecedora
Cliente
Outra Área

5. Motivação do proponente:
único investidor
Estou disponível e interessado em participar no
concretização deste negócio na qualidade de:

co-investidor
colaborador
Outra

Se outra qual?

6. Breve descrição da ideia de negócio (cerca de 500 palavras)

De forma a ajudar-nos a uma melhor avalização da sua Ideia de Negócio/ Projecto, a sua
colaboração é vital. Pedimos que responda às questões seguintes.
Não se
aplica

7 . Alguns elementos sobre o negócio (caso disponha)

Não
estimado

Estimado

Valor

a.

Valor do Investimento inicial (milhares Euros)

__________

b.

Valor dos Capitais Próprios a investir

__________

c.

Valor do investimento em 5 anos (k €)

__________

d.

Número de empregos a criar até 5 anos

__________

8 . Parceiros para o negócio

Necessito

Tenho

Identi
ficado

Se quiser identificar
Quem?

a. Produtores

__________

b. Fornecedores

__________

c. Distribuidores

__________

d. Clientes

__________

e. Financiadores

__________

f. Outros Quais?
_____________________

__________

_____________________

__________

9 . Para concretizar a “ideia”
Tenho noções sobre:
a. “ser empreendedor”
b. “ser inovador”
c.

“ser empreendedor”

Necessito de apoio:
a. na construção do plano de negócio
b. na implementação do plano de negócio
c.

na gestão do negócio

d. na busca de financiamento
e.

em formação específica, em:

Se sim, em qual (quais?)__________________________
__________________________________________________

Concordo

Mais ou
discordo
menos

10 . Na minha opinião, a ideia apresentada
a.

É muito inovadora em termos de “concepção”

b.

É muito inovadora em termos de “operacionalização”

c.

Aproveita uma oportunidade de negócio

d.

Aproveita um “nicho de mercado”

e.

__________________________________________

Concordo

Mais ou
menos

Discordo

11. Observações/sugestões

Tenho conhecimento das condições e regulamento do concurso e manifesto a minha total
concordância, com os princípios neles constantes

Data: 2008.05.___

Assinatura: _______________________________________
(B.I.:

, Emitido por:

, em

. .

(aa.mm.dd))

Nota
Preencher, imprimir, assinar e enviar em formato PDF para o mail constante no regulamento

