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Artigo 1º

Âmbito 

O WANTED BUSINESS IDEAS é uma iniciativa de captação de novas ideias e negócios promovido 
e organizado pela Rede Regional de Empreendedorismo Viseu Dão Lafões, sob a coordenação da 
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIM Viseu Dão Lafões), em estreita colaboração 
com a Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV), o Instituto Politécnico de Viseu (IPV), e 
com o apoio institucional da Federação Nacional de Associações de Business Angels (FNABA), do 
Clube de Business Angels Viseu Dão Lafões e com o apoio do Crédito Agrícola. 

Artigo 2º

Objetivos

1.  Esta iniciativa tem como objetivo a criação de novas empresas, e a mobilização de potenciais 
empreendedores, visando a sua capacitação empresarial adaptada às diversas fases de estádio 
da sua ideia.

2. As ações a desenvolver, no âmbito do WANTED BUSINESS IDEAS, destinam-se a:

 a)  Fomentar a inovação e a criatividade na região Viseu Dão Lafões, assim como atrairprojetos 
inovadores que possam ser desenvolvidos na mesma;

 b) Identificar indivíduos com potencial empreendedor;

 c)  Identificar ideias de negócio inovadoras capazes de se materializarem e converterem em 
negócios viáveis, sejam pequenas iniciativas emergentes de pequena escala ou sejam 
negócios com forte potencial de crescimento.

Artigo 3º

Áreas Estratégicas e Fatores Preferenciais

1.  No âmbito do concurso serão valorizadas ideias de negócio desenvolvidas em consonância com 
os domínios diferenciadores temáticos identificados para a região Viseu Dão Lafões, a saber: 

 a) Os Recursos Naturais, o Ambiente e Energias Sustentáveis;

 b) A Economia da Floresta;

 c) O Agroalimentar e Produções Locais de Qualidade;



REGULAMENTO

2.ª Edição

 d) A economia do Vinho;

 e) O Termalismo, a Saúde e o Bem-Estar;

 f) O Turismo;

 g) O Património, a Cultura e as Indústrias Criativas;

 h) As Bioindústrias;

 i)  A Metalomecânica, os Fornecedores de Componentes e Equipamentos Industriais 
Especializados;

 j) A Madeira, o Mobiliário e Soluções para o Habitat;

 k) As Tecnologias de Informação e Comunicação.

2.  Serão, igualmente, valorizadas ideias de negócio que incorporem inovação, criem postos de 
trabalho e permitam a diversificação do tecido empresarial existente.

Artigo 4º 

Participantes

1.  Podem candidatar-se pessoas singulares, individualmente ou em grupo, com limite máximo 
de 4 elementos, maiores de 18 anos de idade, ou pessoas coletivas recentemente constituídas 
(menos de 6 meses) com o objetivo de desenvolver a ideia e/ou dinamizar o projeto.

2. Excluem-se do presente concurso:

 a)  As pessoas pertencentes aos quadros ou órgãos sociais da entidade promotora;

 b)  As pessoas pertencentes aos quadros ou órgãos de administração dos parceiros;

 c) Todos os familiares em linha direta do júri;

 d)  As pessoas pertencentes aos quadros ou órgãos sociais, da empresa contratada para executar 
o projeto, bem como todos os seus familiares em linha direta.

3.  O Concurso de Ideias de Negócio WANTED BUSINESS IDEAS é de âmbito nacional, pelo que 
não existirão quaisquer restrições à proveniência das candidaturas, desde que se proponham 
concretizar a iniciativa empresarial no território constituído pelos 14 municípios que compõem 
a CIM Viseu Dão Lafões.

4.  Para efeitos do número anterior, e independentemente da proveniência dos candidatos, após a 
“Call”, a empresa criada ou a criar, deverá ficar sedeada na região Viseu Dão Lafões, criando pelo 
menos um posto de trabalho.
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Artigo 5º 

Candidaturas

1.   O prazo para apresentação de candidaturas decorre nos prazos e termos expressos no site 
www.empreendeviseudaolafoes.pt, sendo este um procedimento totalmente gratuito.

2. As candidaturas consideram-se formalizadas através de:

 a)    Preenchimento de formulário eletrónico no site www.empreendeviseudaolafoes.pt;

 b) “Upload” de Curriculum Vitae do(s) candidato(s);

 c) “ Video-pitch” (facultativo) com a apresentação da ideia com a duração máxima de 3 minutos.

3.  As candidaturas deverão ser subscritas por qualquer um dos promotores (no caso de 
candidaturas com mais do que um promotor), que assumirá toda a responsabilidade decorrente 
da participação. No caso de o candidato ser uma pessoa coletiva, a candidatura deverá ser 
subscrita pelo seu representante legal.

4.  Após a receção das candidaturas a entidade promotora poderá solicitar aos candidatos 
esclarecimentos suplementares.

5. Cada candidato (individual ou coletivo) não poderá apresentar mais do que uma candidatura.

6. As candidaturas são obrigatoriamente redigidas em português.

7.  Os promotores das candidaturas, caso assim o entendam, poderão anexar elementos adicionais 
tais como: vídeos, fotos, protótipos, folhetos ou quaisquer outros elementos que possam 
ilustrar essa ideia.

8. Os elementos entregues com as candidaturas não serão devolvidos.

9.  Apenas os elementos materiais (por exemplo: protótipos) poderão ser remetidos por correio 
registado para a morada da CIM Viseu Dão Lafões, sita na R. Dr. Ricardo Mota, nº 16, 3460-613 
Tondela.

Artigo 6º 

Candidaturas inválidas

1. O júri poderá tomar a decisão de considerar inválida uma candidatura verificando-se uma das 
seguintes circunstâncias:

 a)  Candidatura entregue numa data posterior ao prazo definido no Artigo 5º do presente 
regulamento;
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 b)  Candidaturas que não apresentem a documentação solicitada nas alíneas a) e b) do número 
2 do Artigo 5º do presente regulamento;

 c) Falsas declarações prestadas aquando da apresentação da candidatura;

 d) Irregularidade grave na candidatura apresentada.

Artigo 7.º

Funcionamento

O WANTED BUSINESS IDEAS desenvolve-se em 5 fases: 

Fase 1 - Lançamento da “Call” nacional e receção de candidaturas

1.  Nesta fase, serão rececionadas as candidaturas ao Concurso de Ideias de Negócio WANTED 
BUSINESS IDEAS.

2.  As candidaturas serão objeto de uma análise prévia para verificação das condições de 
elegibilidade dos candidatos e da ideia de negócio, por um Júri definido pela entidade promotora 
do WANTED BUSINESS IDEAS.

3.  A CIM Viseu Dão Lafões divulgará, no site www.empreendeviseudaolafoes.pt, todas as 
candidaturas admitidas a concurso, sendo igualmente publicados os cronogramas das oficinas 
de criatividade e respetivos participantes.

Fase 2 - Realização de Oficinas de Criatividade e Geração de Ideias

1.  Nesta fase, os participantes terão a oportunidade de, durante 2 dias, desenvolver a sua ideia e 
transformá-la numa proposta de valor visando a sua implementação a curto prazo.

2.  No caso de existirem ideias de negócio com um grau de maturidade mais avançado, os candidatos 
podem optar por não participar nas oficinas de criatividade e geração de ideias, devendo, nesse 
caso, enviar, para o endereço eletrónico empreendedorismo@cimvdl.pt, o seu “vídeo-pitch”, no 
prazo indicado para o efeito, no site www.empreendeviseudaolafoes.pt, sendo que este será 
avaliado em igualdade de circunstâncias com os demais “vídeo-pitchs”.

3.  As oficinas de criatividade e geração de ideias irão desenvolver-se no prazo indicado para o 
efeito, no site www.empreendeviseudaolafoes.pt, e decorrerão, preferencialmente, no território 
integrante da CIM Viseu Dão Lafões.
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4.  Caso se verifique a existência de candidaturas, suficientes para a realização de oficinas fora da 
região Viseu Dão Lafões, estas poderão decorrer fora do território da CIM Viseu Dão Lafões, em 
local a definir posteriormente.

5.  No final de cada uma das Oficinas de Criatividade e Geração de Ideias todos os participantes 
terão a oportunidade de efetuar um “vídeo- pitch” de 5 minutos.

6.  Findas todas as Oficinas de Criatividade e Geração de Ideais, o júri irá selecionar as 12 
candidaturas finalistas, com base no formulário de candidatura e no “vídeo-pitch”, sendo 
igualmente escolhidas 3 candidaturas, como suplentes, para o caso de algum dos promotores 
selecionados apresentar a sua não intenção de participação no “BootCamp”.

7.  A CIM Viseu Dão Lafões divulgará, no prazo indicado para o efeito, as 12 candidaturas finalistas 
e as 3 candidaturas suplentes, no site www.empreendeviseudaolafoes.pt.

8.  Da decisão do júri não caberá recurso. Em momento oportuno, e anterior à seleção, serão 
comunicados aos participantes os elementos que constituirão o júri.

Fase 3 - Realização de “BootCamp” de Imersão de Ideias 

1.  O “BootCamp” consiste num programa de capacitação e consultoria intensiva e de “mentoring” 
para as 12 candidaturas selecionadas na fase anterior.

2.  A participação no “BootCamp” é obrigatória para todos os candidatos que pretendam apresentar 
a sua ideia de negócio na final do concurso de ideias de negócio que decorrerá durante o Fórum 
de Empreendedorismo.

3.  O “BootCamp” terá a duração de 5 dias, sendo ministrado no modo intensivo (full-time), em 
horário laboral.

4.  O “BootCamp” contará com a participação de consultores e palestrantes na área do marketing, 
finanças, “business model”, comunicação e imagem, fontes de financiamento e técnicas de 
apresentação de projetos.

5.  No final desta fase, as 12 candidaturas finalistas deverão ter um modelo de negócio estruturado 
e deverão estar capacitadas para a apresentação pública que terá lugar na 5ª fase do presente 
Concurso.

6.  A CIM Viseu Dão Lafões assegurará o alojamento e a alimentação aos participantes que residam 
num raio superior a 60 kms da cidade de Viseu, durante o período de realização do “BootCamp”.

7.  A CIM Viseu Dão Lafões assegurará, também, o almoço a todos os participantes, durante o 
período de realização do “BootCamp”.
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Fase 4 – Coaching de apoio aos finalistas

1.   Serão realizadas sessões de coaching e acompanhamento aos empreendedores das 12 melhores 
ideias de negócios, selecionadas no Bootcamp.

2.   Desta forma, entre o período que irá mediar a conclusão do “BootCamp” e a realização do Fórum 
EMPREENDER+ VISEU DÃO LAFÕES, os empreendedores serão acompanhados por consultores 
especialistas com o objetivo de apoiar a evolução dos seus projetos e preparar as apresentações 
públicas a realizar no referido fórum.

Fase 5 - Realização do Fórum de Empreendedorismo e Concurso de Ideias de Negócio

1.  Irá realizar-se o Fórum de Empreendedorismo, com o intuito de promover a Cultura 
Empreendedora na Região, assim como, para apresentar os Parceiros Nucleares da Rede 
Regional de Empreendedorismo que poderão posteriormente apoiar tecnicamente as ideias de 
negócio, nomeadamente nos seguintes aspetos:

 a) Apoio na elaboração e/ou robustecimento do plano de negócios e mitigação de riscos;

 b)  Apoio personalizado para obtenção de fontes de financiamento e captação de investidores 
(informais – “Business Angels” e formais – Sociedades de Capital de Risco);

 c)  Apoio na realização de encontros de trabalho com entidades / parceiros / personalidades que 
possam ser relevantes para o sucesso do projeto;

 d) Incubação nos espaços existentes na região Viseu Dão Lafões, pelo período de até 3 anos;

 e)  Divulgação dos projetos / empresas, em ações concertadas com a CIM Viseu Dão Lafões.

2.  O Fórum de Empreendedorismo é um evento de promoção do território, naquilo que é o seu 
potencial inovador e empreendedor. Será também um espaço de ligação entre empreendedores, 
investidores, entidades de apoio e outros agentes dedicados a esta temática. 

3.  No âmbito do Fórum de Empreendedorismo serão organizados encontros de “networking” 
entre todas as ideias de negócio inscritas na “Call” e os Parceiros da Rede Regional de 
Empreendedorismo, mediante a área de negócio, necessidades detetadas e valor acrescentado 
por cada parceiro.

4.  Nesse mesmo dia decorrerá o Concurso de Ideias de Negócio que consistirá na apresentação 
pública, presencial, das 12 ideias de negócio que participaram no “BootCamp” perante um 
painel de jurados.
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Artigo 8º 

Júri

1.  A constituição do júri será da responsabilidade da CIM Viseu Dão Lafões e poderá contar com 
representantes de entidades públicas e privadas da Região, ou ainda, personalidades do meio 
empresarial, académico ou da sociedade civil em geral, que pela sua atuação possam contribuir 
para o desenvolvimento das ideias a concurso.

2.  O júri selecionará as 3 melhores ideias de negócio apresentadas, publicamente, no concurso 
WANTED BUSINESS IDEAS.

Artigo 9º

Critérios de seleção

1.  As candidaturas serão valoradas numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte), de acordo com os seguintes 
critérios e respetivas ponderações:

 

 a) Potencial da Ideia de Negócio – 25%

 • Exequibilidade e o seu impacto (económico, ambiental e social).

 b) Inovação e Criatividade – 20%

 •  Será avaliada, entre outros aspetos, a forma como visa dar solução a um problema concreto ao 
nível do produto/serviço, processo e modelo de negócio.

 c) Interesse Estratégico para o Desenvolvimento da Região – 20 % 

 •  Será valorizado se a ideia de negócio desenvolvida estiver em consonância com os domínios 
diferenciadores temáticos identificados para a Região Viseu Dão Lafões e que se encontram 
no Artigo 3º deste Regulamento.

 d) Maturidade e Desenvolvimento da Ideia de Negócio – 20%

 •  Serão, especialmente, valorizados os seguintes aspetos: apresentação de suportes (prova de 
conceito, estudo de mercado, protótipo, patentes, entre outros);

 • Previsão do tempo que a solução demora a estar disponível.

 e) Equipa e Adequação do Perfil dos Candidatos ao Projeto – 15%

 •  A equipa será avaliada tendo em consideração os seguintes fatores: experiência profissional e 
académica, conhecimento efetivo da solução apresentada e capacidade de execução.
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Artigo 10º 

Prémios

1. Serão distinguidas as 3 melhores ideias de negócio.

2.  A ideia classificada em terceiro lugar terá a possibilidade de usufruir, gratuitamente, do serviço 
de incubação durante 12 meses, numa das incubadoras da Rede Regional de Empreendedorismo 
Viseu Dão Lafões, beneficiando, também, dos serviços disponibilizados pela mesma.

3.  A ideia classificada em segundo lugar terá a possibilidade de usufruir, gratuitamente, do serviço 
de incubação durante 18 meses, numa das incubadoras da Rede Regional de Empreendedorismo 
Viseu Dão Lafões, beneficiando, também, dos serviços disponibilizados pela mesma.

4.  A ideia vencedora do WANTED BUSINESS IDEAS irá receber um prémio no valor de 10.000,00€ 
(dez mil euros), incubação, gratuita, durante 24 meses, numa das incubadoras da Rede Regional 
de Empreendedorismo Viseu Dão Lafões, beneficiando, também, dos serviços disponibilizados 
pela mesma. 

5. A entrega do prémio, ao primeiro classificado, efetuar-se-á de forma faseada, a saber:

 a) 30% - Entregue imediatamente a seguir ao Concurso de Ideias;

 b) 30% - Aquando da constituição da empresa, em termos jurídicos;

 c)  40% - 12 meses após a realização do concurso e apenas se a empresa ainda estiver em atividade. 

6.  Serão, também, atribuídos, às 3 melhores ideias de negócio, os serviços de design, 
desenvolvimento web e audiovisual composto pela criação de logótipo e economato (Pack Brand 
Light), Website Start e ainda 1 spot TV MotionGraphics.

Artigo 11º 

Confidencialidade e Propriedade Intelectual

1.  Em relação às candidaturas premiadas, a entidade promotora reserva-se o direito de difundir, 
usar imagens, textos, vozes, nomes e marcas, em qualquer meio de divulgação e promoção, 
sem que haja ónus ou termo de retribuição.

2.  Relativamente às candidaturas não premiadas, a entidade promotora compromete-se a guardar 
confidencialidade sobre as mesmas.

3.  Todas as soluções desenvolvidas e apresentadas no âmbito deste Concurso, são propriedade dos 
respetivos autores, no cumprimento do legalmente estabelecido quanto aos direitos de autor.
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Artigo 12º 

Desistências

1.  No caso de desistência, por parte dos candidatos, estes ficam obrigados a comunicar tal facto 
por escrito, através do endereço eletrónico empreendedorismo@cimvdl.pt.

2.  Caso se trate de uma candidatura selecionada para o “BootCamp”, a comunicação da desistência 
terá de ser feita até à semana anterior à realização do mesmo. 

Artigo 13º 

Certificado de Participação

Todos os participantes na final do WANTED BUSINESS IDEAS receberão um Certificado de 
Participação.

Artigo 14º 

Disposições Finais

1.  A resolução de questões supervenientes não previstas neste regulamento é da exclusiva e 
soberana responsabilidade da CIM Viseu Dão Lafões.

2. As decisões do Júri são soberanas e delas não existe recurso.

3.  A CIM Viseu Dão Lafões reserva-se o direito de alterar o presente regulamento, por motivos de 
força maior, nomeadamente no que concerne aos artigos 5º (Candidaturas), 7º (Funcionamento) 
e 10º (Prémios).
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NOTAS



PROMOTOR COM O APOIO

PARCEIROS

Associação Empresarial
da Região de Viseu

PARCEIRO TECNOLÓGICO

MEDIA PARTNERS REGIONAIS

COFINANCIADO POR

Inscreve-te:


