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FORMULÁRIO
DE CANDIDATURA

IDENTIFICAÇÃO DO(S) PROPONENTE(S)

NOME  

Nº BI/CC    Nº NIF     

MORADA  

ENDEREÇO ELETRÓNICO   TEL.    

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (SE EXISTENTE)

NOME  

DATA DE CONSTITUIÇÃO    Nº NIF      

CAE    WEBSITE       

ENDEREÇO ELETRÓNICO   TEL.    

MODALIDADE DE ACOLHIMENTO PRETENDIDA

PRÉ-INCUBAÇÃO    INCUBAÇÃO    CONSOLIDAÇÃO     

REGIME DE ACOLHIMENTO PRETENDIDO

ACOLHIMENTO FÍSICO    ACOLHIMENTO VIRTUAL    

DESCRIÇÃO GERAL DO NEGÓCIO

PRINCIPAIS TÓPICOS A ABORDAR [Conceito/ideia-base do negócio; necessidades e desafios a que se pre-

tende dar resposta; produtos e/ou serviços a disponibilizar; etc.]
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FORMULÁRIO
DE CANDIDATURA

MERCADO(S)-ALVO

PRINCIPAIS TÓPICOS A ABORDAR [âmbito geográfico (local, regional, nacional, internacional; tipologia de 

clientes a servir; clientes em carteira e/ou em perspetiva; etc.]

CANAIS E FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO

PRINCIPAIS TÓPICOS A ABORDAR [estratégia e ferramentas de promoção/divulgação da oferta; canais de 

comercialização (diretos/intermediados, físicos/digitais, etc.; etc.]

RECURSOS E COMPETÊNCIAS-CHAVE

PRINCIPAIS TÓPICOS A ABORDAR [número, qualificação e função dos recursos humanos a alocar; capacida-

des e competências de natureza técnica, tecnológica, comercial, etc.; etc.]
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FORMULÁRIO
DE CANDIDATURA

FORNECEDORES E PARCEIROS-CHAVE

PRINCIPAIS TÓPICOS A ABORDAR [fornecedores-chave para o negócio; parceiros-chave para o negócio; etc.]

AMBIENTE CONCORRENCIAL

PRINCIPAIS TÓPICOS A ABORDAR [caracterização da concorrência (estrutura de mercado, principais con-

correntes, etc.); estratégias dominantes no setor (preço, qualidade, inovação, etc.); fatores de inovação e/ou di-

ferenciação face à concorrência; etc.]

ESTRATÉGIA DE CURTO/MÉDIO-PRAZO

PRINCIPAIS TÓPICOS A ABORDAR [principais objetivos e metas em variáveis-chave do negócio (volume de 

negócios, número de clientes, pessoal ao serviço, etc,); prioridades de atuação comercial; etc.]
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FORMULÁRIO
DE CANDIDATURA

ELEMENTOS COMPLEMENTARES ANEXOS

EXEMPLOS [documentação de identificação dos proponentes e/ou da empresa (se aplicável); documentação 

que evidencie as capacidades, competências e experiência profissional dos proponentes e/ou da empresa (p.ex. 

curriculum vitae dos promotores); documentação comprovativa do cumprimento de todas as condições legais 

necessárias ao exercício da atividade proposta (se aplicável); documentação comprovativa da inexistência de ir-

regularidades perante as Finanças e a Segurança Social (se aplicável); etc. ]


