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Formulário de Candidatura
1.

2.

Perfil do Ignition Partner
1.1

Nome do responsável pelo contato

1.2

Endereço de e-mail

1.3

Telefone ou telemóvel de contacto

1.4

Este projeto/empresa está incubado na Entidade que está a submeter a Candidatura? (Sim ou Não)

1.5

Esta entidade está ligada a alguma instituição de Ensino Superior ou Centro Tecnológico? (Sim ou
não)
1.5.1
Se sim, qual a instituição e qual o tipo de ligação?

Perfil da Empresa/Projeto
2.1

Nome da Empresa/Projeto

2.2

Em que setor se insere o projeto/empresa? (selecione)
- Digital & Tecnologia;
- Indústria & Tecnologia;
- Tecnologias da Saúde
- Turismo Tecnológico

2.3

Endereço do website da Empresa ou do Projeto (se aplicável)

2.4

Nome do contacto

2.5

Telefone ou telemóvel de contacto

2.6

Endereço de e-mail

2.7

Morada

2.8

Código postal

2.9

Cidade

2.10 Existe uma empresa constituída? (Sim ou Não)
2.10.1 Se Sim, indique em que Região de Portugal
(NUTs III: Alto Minho |Cávado | Ave| AM Porto | Alto Tâmega|
Região Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madeira)
2.10.2 Há quanto tempo criou a sua empresa?
(selecionar) Não constituída | <1 ano| <3 anos| 3-5
anos| 6-8 anos|
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2.10.3 Data de constituição da empresa
2.10.4 Quantos fundadores tem a sua empresa?
(selecionar) 1| 2| 3| 4| >4
2.10.5 Qual o tamanho da sua equipa hoje? (selecionar)
<2 |2-6| 7-10| 11-15| 16-20 | 21-50| 51-100| 101-250
2.10.6 Qual o volume de negócios da sua empresa? (Selecionar)
Sem receitas | 1k- 10k| 11k-20k| 21k-50k| 51k-100k| 101k-200k| 201k-500k|
>501k
3. Candidatura
3.1 A empresa/projeto resulta de um projeto de investigação e desenvolvimento
científico, tecnológico ou académico, desenvolvido no seio de Instituições de Ensino
Superior ou Centros Tecnológico? (Sim ou Não)
3.1.1

Se sim, identifique a Instituição (Centros Tecnológicos, Parques de Ciência e
Tecnologia, Incubadoras de base tecnológica ou Incubadoras que tenham
ligação a Instituições de Ensino Superior ou a Centros Tecnológicos)

3.2 A empresa/projeto está incubado em alguma Incubadora de Base Tecnológica ou
Incubadora que tenham ligação a Instituições de Ensino Superior ou a Centros
Tecnológicos? (Sim ou Não)
3.2.1
Se sim, qual a instituição?
3.3 A equipa constituída ou a constituir é composta por elemento(s) altamente
qualificado(s), por exemplo, PhD, …? (Sim ou Não)
3.3.1
Quantos elementos?
3.4 A empresa é reconhecida como empresa do setor da tecnologia pela ANI? (Sim ou Não)
3.5 A empresa é beneficiária de incentivos geridos pela ANI? (Sim ou Não)?
3.6 Sumário Executivo (breve descrição do produto/serviço, da concorrência e do mercado).
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4. Necessidades de Investimento
4.1 Qual foi a última ronda de financiamento? (Selecionar)
Sem financiamento externo| pre-seed| series seed
4.2

Em caso de ter obtido financiamento, qual o investidor, qual o valor da ronda e a data
da operação? (em euros)

4.3 Qual o investimento total necessário? (em euros)
4.4 Os promotores estão disponíveis para investidor neste projeto?
Sim ou não. Quanto (em euros)?
4.5

Quanto e de que forma é que outros investidores (quais) estão disponíveis para investir
neste projeto, bem como outros processos de captação de recursos financeiros
(empréstimos, incentivos ou outros), que estejam a decorrer? (em Euros)

5. Perfil do(s) Promotor(es)
5.1 Género (Selecione)
masculino| feminino| outro
5.2 Idade (Selecione)
<26| 26-30| 31-35| 36-40| 41-45| 46-50| >50
5.3 Nacionalidade (Selecione)
5.4 Vive em Portugal? (Sim ou Não)
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6. Anexos
6.1 Por favor, inclua uma apresentação do projeto/empresa, em formato powerpoint, a
qual deverá abordar os seguintes tópicos:

6.2

6.1.1

Equipa de gestão (Management, Board, Advisors, Investidores);

6.1.2

Ligação ao sistema científico e tecnológico qualificado (PhD) dos
membros da equipa afeta ao projeto ou à empresa, ou do projeto a
apoiar;

6.1.3

Solução e Proposta de Valor (Qual o problema que está a resolver?; O
que o diferencia da concorrência?)

6.1.4

Propriedade intelectual (detém alguma Patente/Modelo de
Utilidade/Trademark/...)?

6.1.5

Concorrência e Diferenciação (Quem são os Concorrentes?; Qual a
sua dimensão?; Porque considera que os supera?);

6.1.6

Roadmap do Protótipo/Prova de Conceito/Mínimo Produto Viável/Produto
(Já tem um Protótipo/Prova de Conceito/Mínimo Produto Viável/Produto? Se
não tem, quanto tempo prevê para que o concretizar? Como planeia
desenvolvê-lo? Quem poderão ser os early-adopters?)

6.1.7

Mercado-alvo e posicionamento na cadeia de valor global (Qual a dimensão
do mercado? Como e a que velocidade prevê que o mercado se desenvolva
nos próximos anos?);

6.1.8

Modelo de Negócio (tipo de proveitos; crescimento de proveitos
atual e esperado?);

6.1.9

Tração (se disponível)
Se a empresa se insere na área de Digital, quantos utilizadores tem
ativos/pagantes? Quem são esses utilizadores? Qual o custo médio do
customer acquisition? Em media, qual a duração e o valor do ciclo de vida
de um cliente?;
Se a empresa se insere na área de Indústria&Tecnologia, qual o tipo de
feedback que tem do mercado? O MVP já foi testado num caso real? Quem
são os seus atuais e futuros clientes?

Por favor inclua um Plano de Negócios detalhado (P&L) com as receitas e os custos
previstos para os próximos 6, 12, 18 meses e 3 anos (em formato excel)
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6.3

Caso tenha disponível, pf insira o link para um pequeno vídeo no YouTube (máx. 5
minutos), com a descrição do projeto e equipa (opcional)

6.4

Pf. Inclua um breve currículo de cada promotor (máximo de 1 página por
elemento da equipa) em formato zipado para o caso de ser necessário anexar
mais do que um CV
6.4.1
Nome, idade, cargo, habilitações literárias, experiência profissional e e-mail;
6.4.2
6.4.3

6.5

Já apresentou anteriormente uma Candidatura junto da Portugal Ventures?
Se sim, qual?
Os promotores vão dedicar-se exclusivamente ao projeto?

Se submeter uma candidatura de uma empresa já constituída, pf. inclua (se disponíveis):
6.5.1
Últimas demonstrações financeiras;
6.5.2

Declarações de não dívida ao Estado e à Segurança Social;

6.5.3
6.5.4

Acesso à certidão permanente atualizada;
Outra informação relevante sobre os detentores do capital.

6.6

Outros documentos que considere relevantes para a análise do projeto.

6.7

Se a empresa é reconhecida como empresa do setor da tecnologia pela ANI, pf. anexar
a declaração.
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Exemplo - template Competitive Detailed Analysis
Caso considerar útil, poderá utilizar o template infra para sistematizar a análise da concorrência,
atual e potencial.
Relevant Criteria

Your solution/
company

Competitor #1

Competitor #2

Competitor #...

Products
& Services
Business Model
Target
Market (size
in €,
identifying
markets)
Market Share (%)
Competitive
advantage
...
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