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Ciclo do Empreendedorismo
Objetivos
Objectivo geral
- Formar potenciais empreendedores e promover o maior número possível de novos projetos empresariais,
como alicerce para a dinamização das fases de SUPORTE e PROMOÇÃO do modelo ‘Acelerador de Inovação e
Emprego’.
Objectivos específicos
- Discutir sobre a noção e as implicações do empreendedorismo
- Analisar o perfil e o potencial do empreendedor
- Gerar ideias de negócios
- Definir e validar uma ideia de negócio
- Elaborar um pequeno estudo de mercado que ajude a validar a ideia de negócio
- Apreender os principais conceitos de finanças para ‘não-financeiros’
- Definir e elaborar um plano de negócio
- Apreender os conceitos da área jurídico-fiscal, úteis à criação duma empresa
- Identificar os principais incentivos e apoios que existem à disposição das pme’s, para financiarem o seu negócio

Destinatários
A entrada no percurso efectuada a partir do “Perfil e potencial do empreendedor” está condicionada à confirmação, em
sede de análise curricular e/ou entrevista, de que o candidato possui, ao nível de ideias de negócio, conhecimentos
e/ou experiência, os pré-requisitos necessários à prossecução da aprendizagem.

Certificação
Para obter a certificação necessita de 5 unidades de crédito.
Certificação
Os Formandos necessitam de concluir a totalidade dos cursos, excetuando-se os assinalados como facultativos.
Observações
Os módulos assinalados (*), i.e., Ideias e Oportunidades de Negócio, Projetos de Investimento; Estudar o mercado e
Plano de negócios, são de cariz teórico-prático, onde se pede aos Formandos que tragam, pelo menos, uma ideia de
negócio e que a trabalhem em sala, com base nos conceitos veiculados em cada um.
1 Obrigatório Perfil e potencial do empreendedor - Diagnóstico / Desenvolvimento
1 Obrigatório Ideias e oportunidades de negócio
0 Facultativo Estudar o mercado - Aplicado à ideia de negócio
1 Obrigatório Projetos de Investimento
1 Obrigatório Negociação
0 Obrigatório Plano de Negócio
0 Facultativo Finanças para não financeiros
0 Facultativo Constituir uma empresa
0 Facultativo O Empreendedor e o Empreendedorismo em Portugal e no Mundo
Saiba mais em www.citeforma.pt

