


 
 

O Concurso de Ideias MOOVIDEIAS é uma iniciativa dirigida a 

empreendedores com uma ideia de negócio e que pretendem saber se 
essa ideia é realmente boa e se tem potencial para se transformar num 
negócio competitivo.  

 
 

DE QUE SE TRATA? 

PROMOTORES?  
 
CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo; 
Grupos de Acção Local do Médio Tejo: TAGUS, PINHAL MAIOR, ADIRN. 

 
 



ÂMBITO 
 

Trata-se de um programa de aceleração focado no desenho e validação de modelos de negócio 

que valoriza o conhecimento técnico e a sua orientação para o mercado, estimula a criatividade, 

minimiza o risco de apostas em projetos não sustentáveis, levando os empreendedores a 

testarem os seus produtos/serviços junto de potenciais clientes, com o objetivo de criação de 

empresas sustentáveis e competitivas que contribuam para a economia regional e nacional.  

 
DESTINATÁRIOS 
 

• Os candidatos poderão apresentar-se individualmente ou em equipas constituídas até quatro 

elementos; 

• Maiores de 18 anos; 

• Interessados em criar uma empresa ou que a tenham constituído recentemente, sendo que a 

atividade empresarial contribua para o desenvolvimento da Região do Médio Tejo.  

 
 

 



OBJECTIVOS 
 

. Fomentar o espírito empreendedor e empresarial como uma atitude permanente na vida; 

. Estimular a emergência de ideias empreendedoras de criação do próprio emprego; 

. Captar ideias inovadoras e sustentáveis; 

. Capacitar de forma personalizada os empreendedores no processo de transformação da  ideia 
em negócio; 

. Dotar os empreendedores de ferramentas e metodologias que lhes permitam amadurecer a 
ideia e testar a sua viabilidade; 

. Acelerar os processos de construção e validação  do modelo e do plano de negócios; 

. Premiar os projectos mais promissores que contribuam para a afirmação e competitividade da 
região. 

 



ESTRUTURA DO PROGRAMA DE ACELARAÇÃO 
 

O Programa de Aceleração terá a duração de dois meses e encontra-se estruturado em 5 sessões 

de trabalho, de 5 horas cada uma. 

 
 

  1.ª Sessão:  “Atitude Empreendedora” 

  2ª Sessão:  “Modelo de Negócios” 

  3.ª Sessão: “Ir para o Mercado”  

  4.ª Sessão: “Financiamento” 

  5.ª Sessão: “Plano de Negócios” 

 



CANDIDATURA 

Prazo de candidaturas terminou no dia 26 de maio 
1.ª Sessão do Programa de Aceleração: 9 de junho 

1.ª Edição 

CIMT 

Prazo de candidatura:  Julho-Agosto 2017 
Programa de aceleração: Setembro-Outubro 2017 

2.ª Edição 

TAGUS 



FORMALIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

As candidaturas são efetuadas através do 

preenchimento de formulário eletrónico próprio, 

disponível em www.tagus-ri.pt.  
 

A PARTICIPAÇÃO É GRATUITA! 
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CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PROJECTOS 

 
- Mérito dos candidatos  

- Clareza da proposta de valor 

 - Nível de inovação e sustentabilidade da ideia 

 

PRÉMIO 
- 40 horas de mentoria pessoal por parte de consultores especializados. 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES / CONTACTOS 

Telefone: 241 106 000 

Email: tagus@tagus-ri.pt  

Site: www.tagus-ri.pt 
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