
aprenda, compreenda e obtenha
gratuitamente o apoio técnico
que necessita para lançar o seu
próprio negócio

programa gratuito de
apoio ao empreendorismo



“Quando o vento muda de
direcção, há quem construa
muros e há quem construa
moinhos de vento”                                                                                           Provérbio chinês

O QUE É?

É um programa para a criação de 
auto-emprego através do fomen-
to da capacidade empreendedora 
e do apoio ao desenvolvimento e 
arranque de novos negócios.

A QUEM SE DESTINA?

A quem tem uma ideia de negócio 
e pretende avaliar a sua viabili-
dade e preparar o seu lançamento 
OU a quem, não tendo ainda uma 
ideia de negócio, gostaria de vir a 
desenvolvê-la.

EM QUE CONSISTE?
O programa é constituído por:

 - Fase de Capacitação:                   
6 workshops temáticos, 
promovendo competências 
para o arranque e  gestão de 
novos negócios

- Pré-lançamento:                        
Inclui serviços de apoio ao  
arranque

- Acompanhamento:           
Consiste em consultoria 
especializada às empresas 
efectivamente constituídas.

01. FASE DE CAPACITAÇÃO
Compreende seis workshops de cinco horas cada, distribuídos ao 
longo de seis a oito semanas.

Tem como objectivo desenvolver competências específicas para o 
desenvolvimento, avaliação e modelação da ideia de negócio, bem 
como competências ao nível da estratégia, marketing e vendas e 
finanças do novo negócio.

1) Da ideia ao Negócio: desenvolvimento ou consolidação da 
ideia de negócio; 

2) Análise de mercado: validação das necessidades de mercado a 
satisfazer, dimensionamento do mercado e aprofundamento do 
conhecimento do mercado; 

3) Organização e operações: organização da estrutura e o 
desenho dos processos da futura empresa;

4) Vendas: desenvolvimento de competências e estratégias para 
comercializar os novos produtos e serviços; 

5) Finanças: avaliação económico-financeira do projeto.
6) Financiamento e apoios: identificação de fontes de 
financiamento e desenvolvimento de ferramentas de captação 
de fundos e outros apoios ao arranque.

02. SERVIÇOS AO APOIO AO ARRANQUE

- Registo de marcas e patentes;
- Apoio nas formalidades da criação da empresa;
- Apoio ao licenciamento;
- Apoio à afinação do plano de negócio;
- Apoio ao acesso a financiamento (e.g. apoio na preparação 

das candidaturas a programas de financiamento).
Decorre ao longo 12 semanas

03. ACOMPANHAMENTO

Consultoria individualizada no total de cerca de 60 horas a 
distribuir pelas empresas criadas (ou em processo de criação).

Cada projeto de empresa/nova empresa será analisado de 
modo a identificarem-se as suas maiores debilidades e as áreas 
onde deverá ser reforçada com apoio especializado.

Decorre ao longo de cerca de 12 semanas



INTEGRADA NA ESCOLA DE ECONOMIA E GESTÃO DA UNIVERSIDADE DO 
MINHO, UMA DAS MAIS CONCEITUADAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS E 
NO TOP DE VÁRIOS RANKINGS INTERNACIONAIS, A UMINHO EXEC APOIA-O 
NA AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO DE QUE NECESSITA PARA LANÇAR 
COM SUCESSO A SUA INICIATIVA EMPRESARIAL

Organização  e Gestão do Programa

Promoção do programa

INSCRIÇÕES
ATÉ 15 DE SETEMBRO

Online
As candidaturas podem ser submetidas 
através do formulário disponível na 
página:

http://www.uminhoexec.umin-
ho.pt/page/coempreende

Presencialmente
O formulário de candidatura está 
também disponível para preenchimen-
to em papel no Ecomuseu de Barroso.

Para o esclarecimento de qualquer 
dúvida, por favor contacte:
UMinho Exec
Telef. 253 601900
E-mail: uminhoexec@eeg.uminho.pt
http://www.uminhoexec.umin-
ho.pt/page/coempreende

A participação é gratuita




