IDEA BUSINESS POOL
REGULAMENTO

1. Enquadramento
A Fundação AEP, no âmbito do projeto Empreender 4560 - Estratégia Nacional de Apoio ao
Empreendedorismo Sénior, encontra-se a desenvolver uma atividade designada Senior Match
Business que visa implementar uma metodologia colaborativa de apoio ao desenvolvimento de
iniciativas empresariais, integrando a realização de sessões de brainstorming e cocriação de
ideias, complementada com um apoio de mentoria e sessões de capacitação nas áreas temáticas
ligadas à gestão de empresas dirigidas aos potenciais empreendedores.
Esta atividade é dirigida a indivíduos com idade superior a 45 anos, preferencialmente com
níveis de habilitação superior e com elevada experiência profissional e conhecimentos em
diversas áreas de atividade, cumprindo os seguintes objetivos:
-

-

Potenciar o know-how dos participantes na procura de soluções inovadoras e com
potencial de crescimento, alinhadas com as atuais tendências de negócio;
Estimular o networking e o espírito mutualista entre os participantes, potenciando
sinergias e complementaridades, tendo por objetivo a concretização de negócios viáveis
e inovadores;
Estimular iniciativas empresariais e a concretização de negócios sustentáveis.

O programa Senior Match Business contempla a realização de duas fases:
Idea Business Pool – Laboratório de ideias que prevê a realização de sessões de brainstorming
de potenciais ideias de negócio, algumas delas da iniciativa dos participantes e outras
trabalhadas e sistematizadas pela equipa de projeto.
Startpoint Senior Business que consiste em mentoria disponibilizada aos empreendedores
seniores, incluindo participantes da fase anterior e outros detentores das ideias de negócio, para
os apoiar no desenvolvimento e consolidação das suas ideias e posterior apoio à elaboração dos
planos de negócio.
A elaboração de planos de negócio irá abranger as 12 ideias mais inovadoras que resultarem das
sessões do Idea Business Pool, mediante as regras e procedimentos apresentadas no presente
documento.

2. IDEA BUSINESS POOL
a) O objetivo central da atividade é promover o networking e a construção conjunta de possíveis
negócios que possam ser desenvolvidos numa perspetiva individual ou de grupo, estimulando
as atitudes e motivações de cada participante perante um desafio empresarial dentro dos perfis
existentes, ou seja, como empreendedor, facilitador de negócios ou mentor.
b) A atividade será desenvolvida nas três regiões de convergência – Norte, Centro e Alentejo,
cada uma com três sessões de trabalho em equipa, de acordo com um programa de ideation e
design thinking adequado a cada grupo.

2. PROCESSO DE INSCRIÇÃO
a) Podem inscrever-se no Idea Business Pool quaisquer indivíduos com residência em Portugal,
preferencialmente com habilitações superiores e com idade superior a 45 anos.
b) As inscrições são realizadas através do preenchimento do formulário online disponível no
website
do
projeto
https://empreender4560.pt
e
redes
sociais
https://www.facebook.com/empreender4560
e
https://www.linkedin.com/company/empreender-45-60.

3. DATAS E LOCAIS DE REALIZAÇÃO
O Ideia Business Pool vai ser desenvolvido em três regiões (Norte, Centro e Alentejo), em locais
e datas a definir, devidamente publicitadas no website do projeto https://empreender4560.pt.

3. SELECÇÃO DAS 12 IDEIAS MAIS INOVADORAS
a) No final das três sessões do Idea Business Pool serão selecionadas 12 ideias de negócio que
irão transitar para a fase seguinte Startpoint Senior Business, onde os empreendedores terão
apoio de mentoria e elaboração do plano de negócio. A seleção das ideias terá por base os
seguintes critérios de avaliação:
•
•
•
•
•
•

Motivação e Comprometimento (15%)
Atitudes e Resiliência (15%)
Competências/Capacidade de Implementação (20%)
Grau de Inovação da ideia (20%)
Potencial de Mercado e Escalabilidade (15%)
Capacidade de investimento e angariação (15%)

b) As ideias de negócio serão hierarquizadas de acordo com a pontuação final que resulta da
pontuação obtida nos items anteriores.
c) Atendendo aos diferentes timings de realização do Idea Business Pool nas três regiões e à
necessidade de garantir a inclusão de ideias de negócio que surgirem em cada uma dessas
regiões, salvaguardando ainda a igualdade de oportunidades a todos os empreendedores, no
que respeita aos apoios previstos no âmbito do projeto, o processo de seleção será realizado
em três fases:
- Fase I: 6 ideias de negócio, a que corresponde o Idea Business Pool (Norte)
- Fases II e III: 3 ideias de negócio (Centro e Alentejo)
d) No final da Fase I, as ideias de negócio que ficarem classificadas a partir do 7º lugar ficarão
suspensas até que seja encerrado o processo de seleção nas outras regiões.

4. COMITÉ DE AVALIAÇÃO
As ideias de negócio serão avaliadas por um comité de avaliação que irá integrar consultores
especialistas nas áreas da gestão e empreendedorismo, presidido pela Fundação AEP

5. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS
Todos os participantes serão contactados via email, com o resultado da avaliação, até um mês
após o final das sessões do Idea business pool.
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