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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

IDEA BUSINESS POOL - ZONA CENTRO

A atividade Idea Business Pool na regiãoC  teve como datas de realização, 20, 21 e 22
 de  setembro,  com  o  horário  das  10HOO  às  13HOO  e  das  14h00  às  17h00.

Durante as três sessões foram realizadas diversas atividades com os empreendedores
de forma a trabalhar a sua capacidade empreendedora e a sua ideia de negócio tendo
por base três temáticas:

. Dia l - Foco no indivíduo - A manha teve como foco a aferição de aptidões
inatas (comunicação, motivação, liderança) dos participantes, enquanto a tarde
serviu para analisar o seu perfil enquanto empresário e a maturidade da sua ideia
de negócio;

. Dia 2 - Foco na ideação - Desenvolver atividades de brainstorming para
estimular a criação e fortalecimento das ideias de negócio;

. Dia 3 - Foco na ideia - realização de dois exercícios canvas e apresentação
(pitch) da sua ideia de negócio.

No final dos 3 dias todos os participantes forma avaliados tendo por base os seguintes
critérios:

. 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%)

Após a avaliação por parte dos 3 consultores que dinamizaram a atividade e validação
por parte da Fundação AEP, as ideias de negócio foram hierarquizadas de acordo com a
pontuação final que resulta da pontuação obtida nos items anteriores (grelha de
avaliação em anexo).
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Nesta primeira fase passarão para a fase seguinte "Startpoint Sénior Business", os três
participantes com melhor avaliação.

Ainda e tal como referido em regulamento, as ideias de negócio que ficarem
classificadas a partir do 4^ lugar ficarão suspensas até que seja encerrado o processo de
seleção nas outras regiões.

Assim os primeiros seis classificados e que passaram de imediato para a fase seguinte
foram:
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Rita

 

Teixeira.

 

Catarina

 

Sobral

Os resultados, serão comunicados a todos os participantes via e-mail até dia 05 de
outubro de 2022.

Porto, 23 de setembro de 2022
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- Carlos Costa

- Rita Araújo

- Catarina Sobral




