
REGULAMENTO 
ARTIGO 1º - ÂMBITO

As ações de capacitação do “Arrisca Connosco!”, promovidos pela Startup Leiria e pela CIMRL,
tem por objetivo capacitar e apoiar pessoas que pretendam desenvolver o seu perfil
empreendedor.

O programa tem a duração 2 meses e contempla ações de capacitação, workshops temáticos
e ações de partilhas e experiências. 

ARTIGO 2º - CANDIDATURAS

1. A cada candidatura corresponde uma inscrição individual.

2. Os candidatos não necessitam ter nenhuma ideia de negócio em concreto.

ARTIGO 3º - PRAZOS

INFORMAÇÕES

1ª Fase | Inscrições 

12 de janeiro a 5 de março

As inscrições devem ser submetidas através da
página
https://startupleiria.com/lp-cimrl-arrisca-connosco/?doi
ng_wp_cron=1673286403.8915739059448242187500

2ª Fase | Ações de capacitação “Cria
o teu negócio”

De 16 de janeiro a 10 de fevereiro

Ações que pretendem capacitar para a ideação,
criação de modelos de negócio, marketing e marca
pessoal.

3ª Fase | Workshop “Arranca com o
teu negócio”

13 de fevereiro

Neste dia os participantes terão a oportunidade de
ouvir experientes empreendedores na temática do
lançamento de negócios

4ª Fase | Workshops temáticos
“Gere o teu negócio”

De 20 de fevereiro a 17 de março

Workshops com foco na gestão de uma nova
empresa (startup) abordando temas como
ferramentas de gestão, finanças empresarias,
marketing de uma nova empresa e gestão de
recursos humanos

5ª Fase | Ação de partilha de
experiências e apresentação dos
projetos

24 de março

Nesta fase, os participantes terão a oportunidade de
ouvir as experiencias do caminho percorrido por
empreendedores e empresários de sucesso, além
também de serem chamados a apresentar as suas
ideias finais a um júri.

https://startupleiria.com/lp-cimrl-arrisca-connosco/?doing_wp_cron=1673286403.8915739059448242187500
https://startupleiria.com/lp-cimrl-arrisca-connosco/?doing_wp_cron=1673286403.8915739059448242187500


ARTIGO 4º - AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

As candidaturas serão avaliadas por um painel de pessoas e entidades selecionadas pela
direção executiva da Startup Leiria.

Os critérios de seleção prendem-se com a ideia apresentada, perfil de cada empreendedor
e as suas motivações.

ARTIGO 5º - PRÉMIOS E BENEFÍCIOS

As três equipas vencedoras terão acesso a vales de aceleração de ideias com a Startup
Leiria.

Além disso terão a possibilidade, caso existam no mínimo 8 projetos candidatos, os
seguintes prémios:

1º lugar - iPhone 11 pro 64 gb

2º prémio - Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5" Wi-Fi - 64GB

3º prémio - Auscultadores Bluetooth JBL T510

ARTIGO 6º - JÚRI 

1. O Júri do concurso será constituído por pessoas e entidades selecionadas pela direção
executiva da Startup Leiria.

2. O presidente do Júri será escolhido entre os seus membros.

3. Das decisões do Júri não haverá qualquer tipo de recurso.

4. Nenhum elemento do Júri poderá participar neste concurso.

5. As decisões do júri não são alvo de reclamação.

ARTIGO 7º - OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

1. Os participantes estão obrigados à submissão do seu projeto final na plataforma moodle. 

A) O projeto consiste num “modelo de negócio” (com base nos conhecimentos
adquiridos na 1ª fase e tendo como base o conceito de “Business Model Canvas”) +
um plano de negócio com as principais metas a atingir (com base nos conhecimentos
adquiridos na 4ª fase)

2. Os participantes estão obrigados à conclusão de no mínimo 50% das tarefas existentes na
plataforma moodle. 

ARTIGO 8º - DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os candidatos aceitam todas as cláusulas do presente Regulamento e autorizam a
Startup Leiria a divulgar informação das suas candidaturas, exclusivamente para fins
de promoção do Programa de Aceleração.



2. A Startup Leiria compromete-se a salvaguardar o carácter de confidencialidade dos
dados constantes das candidaturas.

3. As dúvidas que sejam suscitadas na aplicação deste regulamento serão resolvidas no
seio da Startup Leiria. 

4. A Startup Leiria poderá, em qualquer altura, introduzir alterações ao presente
Regulamento, por motivos de força maior que o justifiquem.

Informações
Para mais informações, contactar a organização do Programa através do endereço de e-mail
geral@startupleiria.com ou através do site www.startupleiria.com


