
                                        
 

 

PRIMEIRA CONVOCATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES 

E INVESTIDORES NO PROJETO ESPOBAN 

01 de Julho a 31 de Julho de 2018 

O Sines Tecnopolo - Associação Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica -  Vasco 

da Gama, participa como parceira no Projeto de Rede de Business Angels Espanha - Portugal 

"ESPOBAN", aprovado na 1ª Convocatória do Programa INTERREG V - A Espanha - Portugal 

(POCTEP) 2014 – 2020. 

O Projeto ESPOBAN tem como objetivo geral a criação da Rede Transfronteiriça de Business 

Angels ESPOBAN (Rede de Business Angels Espanha - Portugal), que contribui para melhorar as 

condições necessárias para o surgimento de novas iniciativas empresariais e a introdução de 

novos produtos ou processos inovadores no mercado, através da melhoria no acesso ao 

financiamento não só de novas iniciativas empresariais, mas também de empresas existentes, 

fomentando e promovendo a figura de Investidor / Investidora "Business Angel" para o 

financiamento de projetos de negócios. 

Neste sentido, o projeto ESPOBAN tem como um de seus objetivos específicos contribuir para o 

crescimento empresarial no âmbito da cooperação, através da melhoria do acesso a 

financiamento, não apenas de novas iniciativas empresariais, mas também das empresas 

existentes com projetos de crescimento, para iniciá-las através de novos elementos de 

financiamento, pouco estabelecidos na parte sul da península ibérica, como é o caso dos 

investidores privados "Business Angels". 

Os Business Angels são pessoas que investem privada e diretamente, isto é, sem a atuação dos 

intermediários financeiros, trazendo dinheiro e experiência nas etapas iniciais dos projetos 

empresariais com a esperança de obter lucros significativos no momento do desinvestimento. 

Os Business Angels ajudam a cobrir o vazio de investimento que existe quando, esgotados os 

montantes contribuídos pelo promotor e seus familiares, o projeto ainda não é atraente para 

instituições financeiras ou capital de risco, cuja dinâmica de funcionamento significa que 

geralmente estão interessados em entrar em fases posteriores do negócio, que implica menor 

risco associado e necessidades maiores de financiamento.  

As novas iniciativas empresariais são geralmente projetos com alto nível de incerteza e um risco 

elevado de sucesso, que também contam com poucas garantias e, portanto, não cumprem os 

requisitos de financiamento exigidos nas linhas de financiamento tradicionais. Em conformidade 

com estes objetivos, o Sines Tecnopolo, para o desenvolvimento da atividade Nº 3 do Projeto 

ESPOBAN, que consiste na formação de empresários e investidores para esta rede com a qual 

se melhoram as oportunidades de acesso a financiamento, pretende o recrutamento e seleção 

de empresários e investidores interessados, que irão intervir na primeira das três edições do 

processo de preparação do Fórum de Investimento deste projeto. 

 

 



                                        
 

 

Regras da 1ª Convocatória do Fórum de Investimento 

1.Objetivo da Convocatória: 

 O objetivo desta Convocatória é a seleção de empreendedores e investidores da região do 

Alentejo, interessados em participar num programa de formação, consultoria e elaboração de 

planos de negócios, de projetos de empreendedores e mais tarde num Fórum de Investimento 

do Projeto ESPOBAN, que visa encontrar a entrada do Capital Business Angels. 

2.Características do programa de formação, consultoria e elaboração de planos de negócios 

de projetos de empreendedores:  

A formação de empreendedores e investidores consiste nas seguintes quatro ações:  

Ação 1. Formação de empreendedores.  

Ação 2. Formação de investidores. 

Ação 3. Consultoria para empreendedores. 

Ação 4. Preparação dos empreendedores para o Fórum de Investimento. 

Estas ações devem ser consideradas "encadeadas" para cumprir com o desenvolvimento deste 

Programa de Capacitação, Consultoria e Elaboração de Planos de Negócios de Projetos de 

Empreendedorismo que seguem a metodologia do Projeto "ESPOBAN", com os seguintes 

conteúdos: 

Ação Duração de edição Nº de Projectos 
Empreendedores 
participantes por edição 

1. Formação de Empreendedores 4 dias ( 24 horas) Entre 20 a 25 

2. Formação de investidores 1 dia (1hora) Entre 10 e 20 

3. Consultoria para empreendedores 3 sessões por 

Empreendedora 

Entre 20 e 25  

4. Preparação dos empreendedores 

para o Fórum de Investimento 

1 sessão (mínimo 4 

horas) 

Entre 20 e 25 

 

3. Características de participação no Fórum de Investimento:  

Consistirá no desenvolvimento das seguintes 3 ações:  

Ação 1: Apresentação de ideias de negócios. Dia de realização do Fórum de Investimento 

Ação 2: Rondas de Financiamento. Participação em Agenda de Negociações 

Ação 3: Entrada de Investidores no Capital das Empresas. Formalização da entrada de capital de 

investimento.  

Estas ações devem ser consideradas "encadeadas" para cumprir com o desenvolvimento do 

Fórum de Investimento que segue a metodologia do Projeto "ESPOBAN". 



                                        
 

 

 

4. Participantes: 

 Estas regras destinam-se a empreendedores e investidores para projetos que irão ser 

desenvolvidos na região do Alentejo. 

a)  Empreendedores: Poderão solicitar e beneficiar, pelo menos, 60 empreendedores, que 

cumpram os seguintes requisitos: - Ter uma ideia empreendedora ou de crescimento do 

empresarial; 

 - Desenvolver atividade profissional na Região do Alentejo. 

b) Investidores: Em paralelo, e também usando os meios de comunicação mais adequados, irá 

ser captada a atenção dos potenciais investidores "Business Angels", que possam estar 

interessados em investir em projetos empresariais que sejam apresentados pela Rede de 

Business Angels. 

5. Prazos e Inscrição  

a) Empreendedores: 

A inscrição deve ser efetuada no site do projeto www.espoban.eu até 31 de julho de 2018 para 

os EMPREENDEDORES que têm um projeto para criar empresa, preferencialmente na fase de 

Start-up, ou EMPRESAS que pretendem executar um plano de crescimento e precisam de 

financiamento privado para colocá-lo em marcha. 

b) Investidores 

A inscrição deve ser efetuada no site do projeto www.espoban.eu até 31 de julho de 2018 para 

os INVESTIDORES que tenham interesse em participar nos fóruns de investimento e formação 

associada. 

6. Documentação Necessária 

Empreendedores ou empresas interessadas devem apresentar: 

a) Empreendedores: 

Formulário de inscrição, ajustado ao formulário criado para esse fim na web www.espoban.eu 

no link: http://espoban.eu/intranet/emprendedor/registro.php ; 

Plano de Negócios do projeto. 

b) Investidores:  

Formulário de inscrição, ajustado ao formulário criado para esse fim na web www.espoban.eu 

no link: http://espoban.eu/intranet/inversor/registro.php   

 

 



                                        
 

 

7. Forma e Prazo de Apresentação 

A apresentação será feita: 

Preenchendo o Formulário de Inscrição do Empreendedor na Web www.espoban.eu, no link: 

http://espoban.eu/intranet/emprendedor/ que deve ser preenchido na sua totalidade, 

aceitando as cláusulas e contrato do empreendedor da REDE DE BUSINESS ANGELS ESPANHA – 

PORTUGAL, juntamente com o plano de negócios, antes de 31 de julho de 2018 às 23:59.  

Considerar-se-ão apresentados os projetos cuja documentação esteja no poder do Sines 

Tecnopolo antes do final do período de apresentação acima indicado e nos suportes descritos. 

 

8.Critérios de pré-seleção  

Os projetos recebidos serão avaliados por um comité de seleção, seguindo os critérios de: 

 Grau de preenchimento da documentação. 

 Grau de maturidade do projeto. 

Projetos que desenvolvem uma ideia inovadora. 

Nível de viabilidade técnica, económica e financeira do projeto. 

Potencial de crescimento e expansão do mercado. 

Criação de emprego, qualidade e estabilidade dos mesmos. 

Empresas do RIS 3  (Alimentação e Floresta; Economia dos Recursos Minerais, Naturais e 

Ambientais; Património, Indústrias Culturais e Criativas e Serviços de Turismo; Tecnologias 

Críticas, Energia e Mobilidade Inteligente; Tecnologias e Serviços Especializados da Economia 

Social) 

Originalidade e qualidade do projeto. 

Projetos empresariais destinados a cobrir insuficiências no fornecimento de bens e serviços da 

região do Alentejo. 

Projetos que desenvolvam o potencial endógeno da área e utilizem recursos, referencialmente 

subaproveitados. 

Estudos prévios que suportem a viabilidade do projeto.  

Contribuição da empresa para a sustentabilidade económica, sociocultural ou ambiental da 

região do Alentejo. 

 Quaisquer outros julgados pelos membros da comissão técnica e estejam de acordo com os 

objetivos do projeto 

 



                                        
 

 

9. Calendário de atividades 

A partir desta avaliação, um máximo de 20 projetos de negócios será pré-selecionado que serão 

os que irão ter a oportunidade de participar nas diferentes fases do trabalho (formação e 

consultoria) 

A formação será assegurada pelo Sines Tecnopolo, entidade que na área da Formação é 

acreditada e reconhecida pela sua capacidade técnica e pedagógica ao serviço da qualificação 

dos jovens empreendedores  

A consultoria será assegurada por uma equipa de consultoria especializada na análise de 

oportunidades de negócio e desenvolvimento de planos de negócio. 

Dos 20 projetos pré-selecionados para as fases de formação e consultoria um mínimo de 6 serão 

finalmente selecionados para apresentar seus projetos no Fórum de Investimento.  

Os critérios de seleção para participar do Fórum serão, entre outros: 

O grau de maturidade do projeto. 

O potencial real de crescimento do projeto.  

Viabilidade técnica e económica do projeto.  

Conhecimento e experiência da equipa de promotores.  

O envolvimento da equipa de promotores nas fases de formação e consultoria. 

 

10.Comunicação dos Projetos Pré-selecionados  

Os promotores dos projetos pré-selecionados serão informados pessoalmente por e-mail se o 

projeto foi selecionado ou não para fazer parte da 1ª Convocatória da Rede de Business Angels 

ESPOBAN na região do Alentejo. 

 

11.Programa de trabalho  

O programa de trabalho planeado inclui:  

Formação 

Consultoria para a elaboração / melhoria do Plano de Negócios. 

 Apresentação de projetos perante um fórum de investidores.  

Formalização, conforme o caso, de contratos de investimento fechados. 

 

12.Documentação para enviar antes do fórum 



                                        
 

 

Para participar do Fórum de Investidores, os projetos selecionados terão que entregar à Rede, 

antes da data estabelecida após o Programa de Formação:  

O Plano de Negócios de seu projeto revisto. 

 Resumo executivo do projeto final. 

 Meios audiovisuais de suporte que serão utilizados durante a apresentação no fórum 

(apresentação PowerPoint ou vídeo de imagens sem locução).  

Breve resumo do projeto (máximo 100 palavras) 

 

13.Confidencialidade  

Todas as informações fornecidas pelos candidatos serão tratadas com absoluta 

confidencialidade e serão utilizadas exclusivamente para o desenvolvimento do projeto para o 

qual são apresentadas, salvo indicação expressa do(s) promotor(es) de cada projeto. 


