Formulário de Candidatura

Competências e experiência dos promotores

Endereço eletrónico*

Software
Graphic/Visual Design

Nome completo (representante do projeto)*

Vendas
Gestão
Saúde

Habilitações Académicas*
12º Ano de escolaridade no Ensino Profissional

Design Industrial

Estudante matriculado no Ensino Superior

Engenharia

Licenciado há menos de 2 anos

Finanças

Mestre há menos de 2 anos

Marketing

Doutorado há menos de 2 anos

Gestão de empresas
Agricultura
Investigação Cientifica

Contato telemóvel*

Outras
Endereço Skype (se disponível)

Nome do projeto*

O projeto ou algum elemento da equipa estão ligados a um Centro de
Investigação?*

Área de investimento do projeto

Sim. Qual?
Não

Indique a morada de localização do projeto*

Disponibilize links de ações relevantes que os elementos da equipa já
tenham desenvolvido (se disponível):
Qual a sua função no projeto?*

Quantos elementos tem a equipa do projeto?*
1

2

3

Mais de 3 elementos

Há quanto tempo trabalham enquanto equipa?
Há menos de 6 meses
Entre 6 a 12 meses
Entre 1 a 3 anos
Há mais de 3 anos
Não aplicável

Os promotores têm disponibilidade para integrarem o projeto?*
Sim

Condicionantes

Faça uma breve descrição do projeto, apresentando os produtos/serviços a desenvolver (3000 carateres incluindo espaços)*

Quem são os potenciais clientes?*

Têm alguma propriedade industrial/intelectual registada?*
Sim

Explique de que forma pretende encontrar clientes?*

Quem considera ser os seus concorrentes diretos? *

Não

Qual o investimento necessário que prevê para o desenvolvimento do
projeto?*

Se disponível, anexe um vídeo, website, fotografias ou plataformas de
redes sociais que demonstrem o vosso produto/serviço ou protótipo:
(Por favor, copie o respetivo link das sugestões de demonstração referidas atrás)

De que modo se diferencia o vosso projeto/ideia da concorrência?*

*Campo de preenchimento obrigatório

Política de Privacidade
A ADRAL/AAEL e todos os parceiros envolvidos no projeto Inovar e Empreender do Litoral Alentejano, comprometem-se a manter sigilo sobre todas as informações apresentadas
neste documento;
Em caso de seleção, os vencedores comprometem-se a participar em todas as ações de disseminação de resultados que vierem a ser desenvolvidas;

