
Formulário de Candidatura

EndErEço ElEtrónico*

nomE complEto (rEprEsEntantE do projEto)*

compEtências E ExpEriência dos promotorEs

o projEto ou algum ElEmEnto da Equipa Estão ligados a um cEntro dE 
invEstigação?*

HabilitaçõEs académicas*

contato tElEmóvEl*

EndErEço skypE (sE disponívEl)

nomE do projEto*

ÁrEa dE invEstimEnto do projEto

indiquE a morada dE localização do projEto*

qual a sua função no projEto?*

quantos ElEmEntos tEm a Equipa do projEto?* 

HÁ quanto tEmpo trabalHam Enquanto Equipa? 

os promotorEs têm disponibilidadE para intEgrarEm o projEto?*

12º ano de escolaridade no Ensino profissional 

Estudante matriculado no Ensino superior 

licenciado há menos de 2 anos 

mestre há menos de 2 anos 

doutorado há menos de 2 anos 

software 

graphic/visual design

vendas 

gestão 

saúde 

design industrial 

Engenharia

1

sim

2

condicionantes

3

Há menos de 6 meses 

Entre 6 a 12 meses

Entre 1 a 3 anos 

mais de 3 elementos  

Há mais de 3 anos 

não aplicável

finanças 

marketing

gestão de empresas 

agricultura 

investigação cientifica

outras

disponibilizE links dE açõEs rElEvantEs quE os ElEmEntos da Equipa jÁ 
tEnHam dEsEnvolvido (sE disponívEl):

sim. qual?

não



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;

faça uma brEvE dEscrição do projEto, aprEsEntando os produtos/sErviços a dEsEnvolvEr (3000 carateres incluindo espaços)*

quEm são os potEnciais cliEntEs?*

ExpliquE dE quE forma prEtEndE Encontrar cliEntEs?*

têm alguma propriEdadE industrial/intElEctual rEgistada?*

quEm considEra sEr os sEus concorrEntEs dirEtos? *

dE quE modo sE difErEncia o vosso projEto/idEia da concorrência?*

*campo de preenchimento obrigatório 

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)

qual o invEstimEnto nEcEssÁrio quE prEvê para o dEsEnvolvimEnto do 
projEto?*

sim não


