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IDEIA EMPREENDEDORA

w w w. c m - c a s t r o v e r d e . p t

GABINETE NO INCASTRO GRATUITO
DURANTE 6 MESES



01. Nome/Entidade: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

02. Morada/Sede: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

03. Freguesia .....................................................................................................................  

04. Código Postal ....................................

05. NIF/NIPC .........................................

06. Nº BI/CC ..................................07. Validade .............................................................

08.  Telefone ............................................. 09. Telemóvel  .............................................

10. Fax ..............................................................................

11. Email..................................................................................................................

12. Naturalidade do Promotor
Freguesia ..............................................................
Concelho ..............................................................

A IDENTIFICAÇÃO

DESPACHO

Solicito o envio de notificações, no decorrer deste 
processo, para o endereço eletrónico indicado.

(Tendo em conta os critérios de elegibilidade e fatores de ponderação presentes no 
artigo 4º das Normas de Funcionamento do Prémio Municipal Castro Empreende 
Mais 2022 na vertente Ideia Empreendedora)

01. Descreva o conceito base e os objetivos da sua ideia.

02. Enquanto proponente da ideia, explique, com o detalhe possível, o seu o grau 
de afinidade para com o Concelho de Castro Verde e com a economia local?

03. De que forma a sua ideia de negócio contribui para resolver um problema ou 
necessidade identificada?

04. Qual o impacto expectável da ideia de negócio para o concelho de Castro 
Verde e setor de atividade em que se insere? Por exemplo, n.º de novos postos de 
trabalho, n.º de novos postos de trabalho qualificados, exportações, etc

05. Qual é o mercado alvo do projeto? Que amplitude de envolvimento poderá ter 
na economia local, nomeadamente ao nível dos clientes e fornecedores intermédios 
e finais, que de forma direta ou indireta, poderão ser influenciados pela implemen-
tação do projeto?

06.Explique quais os aspetos inovadores/criativos do projeto relativamente a 
outros produtos/serviços concorrentes.

07. Resuma os principais resultados esperados e/ou obtidos durante o período de 
implementação da ideia de negócio.

08. Descreva de forma resumida as competências e experiências dos parceiros 
envolvidos no projeto, e a sua articulação para a concretização do mesmo.

         

01. O Requerente …………………………………………………………………….

02. Data ………………………………………………………………………………..

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de 
honra, que na instrução do presente pedido todos os dados são verdadeiros, nada 
tendo omitido.

PRÉMIO MUNICIPAL – CASTRO EMPREENDE MAIS 2022
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
IDEIA EMPREENDEDORA

Data  

....................................
Processo nº

...................................
O Funcionário

...................................................

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara

Municipal de Castro Verde



01. Nome/Entidade: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

02. Morada/Sede: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

03. Freguesia .....................................................................................................................  

04. Código Postal ....................................

05. NIF/NIPC .........................................

06. Nº BI/CC ..................................07. Validade .............................................................

08.  Telefone ............................................. 09. Telemóvel  .............................................

10. Fax ..............................................................................

11. Email..................................................................................................................

12. Naturalidade do Promotor
Freguesia ..............................................................
Concelho ..............................................................

(Tendo em conta os critérios de elegibilidade e fatores de ponderação presentes no 
artigo 4º das Normas de Funcionamento do Prémio Municipal Castro Empreende 
Mais 2022 na vertente Ideia Empreendedora)

01. Descreva o conceito base e os objetivos da sua ideia.

C RESUMO DO PROJETO

B NOME DO PROJETO

D CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

02. Enquanto proponente da ideia, explique, com o detalhe possível, o seu o grau 
de afinidade para com o Concelho de Castro Verde e com a economia local?

03. De que forma a sua ideia de negócio contribui para resolver um problema ou 
necessidade identificada?

04. Qual o impacto expectável da ideia de negócio para o concelho de Castro 
Verde e setor de atividade em que se insere? Por exemplo, n.º de novos postos de 
trabalho, n.º de novos postos de trabalho qualificados, exportações, etc

05. Qual é o mercado alvo do projeto? Que amplitude de envolvimento poderá ter 
na economia local, nomeadamente ao nível dos clientes e fornecedores intermédios 
e finais, que de forma direta ou indireta, poderão ser influenciados pela implemen-
tação do projeto?

06.Explique quais os aspetos inovadores/criativos do projeto relativamente a 
outros produtos/serviços concorrentes.

07. Resuma os principais resultados esperados e/ou obtidos durante o período de 
implementação da ideia de negócio.

08. Descreva de forma resumida as competências e experiências dos parceiros 
envolvidos no projeto, e a sua articulação para a concretização do mesmo.

         

01. O Requerente …………………………………………………………………….

02. Data ………………………………………………………………………………..

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de 
honra, que na instrução do presente pedido todos os dados são verdadeiros, nada 
tendo omitido.



01. Nome/Entidade: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

02. Morada/Sede: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

03. Freguesia .....................................................................................................................  

04. Código Postal ....................................

05. NIF/NIPC .........................................

06. Nº BI/CC ..................................07. Validade .............................................................

08.  Telefone ............................................. 09. Telemóvel  .............................................

10. Fax ..............................................................................

11. Email..................................................................................................................

12. Naturalidade do Promotor
Freguesia ..............................................................
Concelho ..............................................................

(Tendo em conta os critérios de elegibilidade e fatores de ponderação presentes no 
artigo 4º das Normas de Funcionamento do Prémio Municipal Castro Empreende 
Mais 2022 na vertente Ideia Empreendedora)

01. Descreva o conceito base e os objetivos da sua ideia.

02. Enquanto proponente da ideia, explique, com o detalhe possível, o seu o grau 
de afinidade para com o Concelho de Castro Verde e com a economia local?

03. De que forma a sua ideia de negócio contribui para resolver um problema ou 
necessidade identificada?

04. Qual o impacto expectável da ideia de negócio para o concelho de Castro 
Verde e setor de atividade em que se insere? Por exemplo, n.º de novos postos de 
trabalho, n.º de novos postos de trabalho qualificados, exportações, etc

05. Qual é o mercado alvo do projeto? Que amplitude de envolvimento poderá ter 
na economia local, nomeadamente ao nível dos clientes e fornecedores intermédios 
e finais, que de forma direta ou indireta, poderão ser influenciados pela implemen-
tação do projeto?

06.Explique quais os aspetos inovadores/criativos do projeto relativamente a 
outros produtos/serviços concorrentes.

07. Resuma os principais resultados esperados e/ou obtidos durante o período de 
implementação da ideia de negócio.

08. Descreva de forma resumida as competências e experiências dos parceiros 
envolvidos no projeto, e a sua articulação para a concretização do mesmo.

         

01. O Requerente …………………………………………………………………….

02. Data ………………………………………………………………………………..

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de 
honra, que na instrução do presente pedido todos os dados são verdadeiros, nada 
tendo omitido.



01. Nome/Entidade: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

02. Morada/Sede: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

03. Freguesia .....................................................................................................................  

04. Código Postal ....................................

05. NIF/NIPC .........................................

06. Nº BI/CC ..................................07. Validade .............................................................

08.  Telefone ............................................. 09. Telemóvel  .............................................

10. Fax ..............................................................................

11. Email..................................................................................................................

12. Naturalidade do Promotor
Freguesia ..............................................................
Concelho ..............................................................

(Tendo em conta os critérios de elegibilidade e fatores de ponderação presentes no 
artigo 4º das Normas de Funcionamento do Prémio Municipal Castro Empreende 
Mais 2022 na vertente Ideia Empreendedora)

01. Descreva o conceito base e os objetivos da sua ideia.

02. Enquanto proponente da ideia, explique, com o detalhe possível, o seu o grau 
de afinidade para com o Concelho de Castro Verde e com a economia local?

03. De que forma a sua ideia de negócio contribui para resolver um problema ou 
necessidade identificada?

04. Qual o impacto expectável da ideia de negócio para o concelho de Castro 
Verde e setor de atividade em que se insere? Por exemplo, n.º de novos postos de 
trabalho, n.º de novos postos de trabalho qualificados, exportações, etc

05. Qual é o mercado alvo do projeto? Que amplitude de envolvimento poderá ter 
na economia local, nomeadamente ao nível dos clientes e fornecedores intermédios 
e finais, que de forma direta ou indireta, poderão ser influenciados pela implemen-
tação do projeto?

06.Explique quais os aspetos inovadores/criativos do projeto relativamente a 
outros produtos/serviços concorrentes.

07. Resuma os principais resultados esperados e/ou obtidos durante o período de 
implementação da ideia de negócio.

08. Descreva de forma resumida as competências e experiências dos parceiros 
envolvidos no projeto, e a sua articulação para a concretização do mesmo.

         

01. O Requerente …………………………………………………………………….

02. Data ………………………………………………………………………………..

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de 
honra, que na instrução do presente pedido todos os dados são verdadeiros, nada 
tendo omitido.



01. Nome/Entidade: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

02. Morada/Sede: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

03. Freguesia .....................................................................................................................  

04. Código Postal ....................................

05. NIF/NIPC .........................................

06. Nº BI/CC ..................................07. Validade .............................................................

08. Telefone ............................................. 09. Telemóvel  .............................................

10. Fax ..............................................................................

11. Email..................................................................................................................

12. Naturalidade do Promotor
Freguesia ..............................................................
Concelho ..............................................................

(Tendo em conta os critérios de elegibilidade e fatores de ponderação presentes no 
artigo 4º das Normas de Funcionamento do Prémio Municipal Castro Empreende 
Mais 2022 na vertente Ideia Empreendedora)

01. Descreva o conceito base e os objetivos da sua ideia.

02. Enquanto proponente da ideia, explique, com o detalhe possível, o seu o grau 
de afinidade para com o Concelho de Castro Verde e com a economia local?

03. De que forma a sua ideia de negócio contribui para resolver um problema ou 
necessidade identificada?

04. Qual o impacto expectável da ideia de negócio para o concelho de Castro 
Verde e setor de atividade em que se insere? Por exemplo, n.º de novos postos de 
trabalho, n.º de novos postos de trabalho qualificados, exportações, etc

05. Qual é o mercado alvo do projeto? Que amplitude de envolvimento poderá ter 
na economia local, nomeadamente ao nível dos clientes e fornecedores intermédios 
e finais, que de forma direta ou indireta, poderão ser influenciados pela implemen-
tação do projeto?

06.Explique quais os aspetos inovadores/criativos do projeto relativamente a 
outros produtos/serviços concorrentes.

07. Resuma os principais resultados esperados e/ou obtidos durante o período de 
implementação da ideia de negócio.

08. Descreva de forma resumida as competências e experiências dos parceiros
envolvidos no projeto, e a sua articulação para a concretização do mesmo.

01. O Requerente …………………………………………………………………….

02. Data ………………………………………………………………………………..

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de 
honra, que na instrução do presente pedido todos os dados são verdadeiros, nada 
tendo omitido.

Tomei conhecimento e concordo com as Normas de Funcionamento do 
Prémio Municipal Castro Empreende Mais 2022.

Autorizo que o Município de Castro Verde proceda à recolha e tratamento 
dos meus dados pessoais com a finalidade expressa neste formulário.

E CONSENTIMENTO

F PEDE DEFERIMENTO

G DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR

Cópia do Cartão do Cidadão/BI

Curriculum Vitae do(s) Proponente(s)

Outros elementos considerados relevantes

ANEXAR

ANEXAR

ANEXAR

Depois de devidamente preenchido, o formulário deverá ser enviado para:
gad@cm-castroverde.pt ou entregue, presencialmente, na receção do IN Castro.
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