
COMPROMISSO

Comprometer e envolver os jovens com a 

sua região, empoderando-os com a 

capacidade de detetar oportunidades para 

criar respostas inovadoras e sustentáveis, 

que favoreçam a sua comunidade e 

valorizando o seu património.

Ao nível regional, os desafios são enormes e 

preparar a construção do futuro exige, mais 

do que nunca, contribuir para a criação de  

uma geração de “problemsolvers”, 

preparando-os para um futuro tão ou mais 

desafiante do que atualmente o conhecem.

Com a situação de pandemia provocada pela 

Covid-19, o mundo atravessa hoje um 

momento único que ficará gravado na 

história, pelo impacto global provocado ao 

nível da saúde, da educação, da economia e 

da vida em sociedade como a conhecíamos.

CONCURSO 
SUPRAMUNICIPAL
DE IDEIAS DE NEGÓCIO
1ª EDIÇÃO  |  DIGITAL

Queremos encontrar a nova geração de fazedores, movidos pela 
ação e que procuram ser responsáveis pela mudança da região 

das Beiras e Serra da Estrela, pela modernização da escola e 
pela construção de um futuro melhor!

atua-cimbse.pt/

INSCREVE-TE JÁ!

ENQUADRAMENTO MISSÃO

http://atua-cimbse.pt/
http://atua-cimbse.pt/


COMO?

Vamos partilhar atividades de identificação e 

geração de respostas inovadoras e criativas e 

disponibilizar ferramentas intuitivas e 

funcionais para definires, estruturares e 

apresentares a tua ideia de negócio.

Garantimos que terás tudo o que precisas 

para terminar em grande com um fantástico 

Pitch da tua ideia!

Vais contar com o apoio de uma equipa 

técnica dedicada e especializada que, ao 

longo das várias fases, te acompanhará à 

distância de um “click”, através de diferentes 

meios: plataformas de conversação, email e 

por telefone. 

Desta forma, garantimos que terás o suporte 

necessário ao desenvolvimento da tua ideia.

✓ Jovens, com idade igual ou inferior a 23 
anos

✓ Que frequentem o Ensino 
Secundário/Profissional

✓ Numa das escolas de um dos 15 
municípios que integram a CIM das 
Beiras e Serra da Estrela

✓ Individualmente ou em equipa de 2 alunos, 
podendo ser orientados por 1 professor/a

PARA QUEM? COM QUEM?

2

CARACTERÍSTICAS

PROGRAMA

PRÉMIOS

INSCREVE-TE JÁ!

COMO PARTICIPAR?

CRIA UMA EQUIPA ATÉ 2 
ELEMENTOS

PENSA NUMA IDEIA PARA 
A TUA REGIÃO

PREENCHE O FORMULÁRIO 
DE INSCRIÇÃO

atua-cimbse.pt/#inscricoes

Esta é a tua oportunidade de mostrares 
a tua atitude empreendedora e 

acrescentares valor À TUA região.

DIGITAL

Este é um concurso de ideias 100% digital, 

onde todas as interações (entre participantes 

e equipa técnica), as atividades de 

preparação e implementação do concurso 

decorrerão virtualmente.

EXCLUSIVO

Com recurso a ferramentas digitais, esta será 

uma experiência exclusiva para os 

participantes, na qual vão poder desenvolver 

e pôr as suas ideias à prova, sempre 

acompanhados pela equipa técnica.

PRÓXIMO

A comunicação será direta com todos os 

participantes o que permitirá o 

esclarecimento de todos os timings, 

disponibilização de conteúdos e a articulação 

das sessões de trabalho.

3.º LUGAR

✓ Para cada aluno/a:
Estabilizador para tlm

✓ Professor/a:
Vale Tecnológico 100€

Contactos
Carla Loureiro
911 863 487 / geral@atua-cimbse.pt

Promotor Projeto financiado por:

1.º LUGAR

✓ Para cada aluno/a:
Novo iPhone SE

✓ Professor/a:
Vale Tecnológico 300€

2.º LUGAR

✓ Para cada aluno/a:
Smart Watch Galaxy

✓ Professor/a:
Vale Tecnológico 200€

http://atua-cimbse.pt/
http://atua-cimbse.pt/#inscricoes

