Ficha de Candidatura
Programas de
Desenvolvimento
Empresarial






Indique o Programa de Desenvolvimento Empresarial pretendido

Identificação do promotor/empresário
Nome do promotor:____________________________________ ___________ Nif: ___________________________

Santo Antão
Morada:_____________________________ Ilha________________________Concelho_______________________
Tel:__________________________Móvel:________________ Email: ______________________________________
Habilitações: Básico  Secundário  Superior: Licenciatura  Mestrado  Doutorado 
Área de Formação: ________________________________ Profissão: _____________________________________
Caracterização do projecto de negócio (Sector de actividade)
Agronegócio  Turismo  Economia Marinha  Indústrias Criativas  Aeronegócio  Serviços Financeiros 
Energias Renováveis  Outro  ________________________
Descrição sumária do projecto/empresa (Designação social, descrição dos produtos e/ou serviços, mercado,
clientes, canais de distribuição, evolução das vendas, dos resultados e numero de trabalhadores)

Plano de crescimento/desenvolvimento da empresa/projecto (oportunidades de crescimento, constrangimentos
e desafios, acções já executadas)

Contribuição do projecto/empresa para o desenvolvimento regional e nacional (impacto esperado com o
projecto ou crescimento da empresa a nível regional e nacional)

Experiência relevante do promotor/empresário para o projecto pretendido (percurso profissional do
promotor/empresário que possam ser importantes para o sucesso do novo negócio ou crescimento da empresa)

Motivação para a candidatura e a natureza da assistência pretendida (como teve conhecimento dos Programas
da Agência e de que forma pode contribuir para o sucesso do pretendido, bem como a natureza da assistência
pretendida – assistência técnica, formação, mobilização de parceiros)

Documentos a entregar após aprovação da candidatura:
1.
2.
3.
4.

Cópia do BI do promotor/empresário
Certidão Comercial (para empresas constituídas)
Declaração de situação fiscal (para empresas em actividade)
Demonstrações Financeiras do ano anterior (para empresas em actividade há mais de um ano)

Recursos para consulta:
Programas de Desenvolvimento Empresarial - www.adei.cv
Soluções para o crescimento do negócio – www.pme.cv
Ref/ Nº________

Data: __________

Nota: Todos os Campos são de preenchimento obrigatórios, exceptos o Plano de crescimento/desenvolvimento da
empresa/projecto e a Ref/ Nº.
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