
 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, 

EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL 
Centro Regional de Apoio ao Artesanato 

 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

Todos os campos possíveis do presente formulário deverão ser preenchidos, para que o máximo 

de informação possa ser analisada pela Comissão de Avaliação da Incubadora Azores CraftLab. 

Devem ser anexados documentos complementares, tais como: curriculum vitae, plano de 

negócios (i.e., descritivo dos objetivos do negócio e que passos serão dados para que esses 

objetivos sejam alcançados, abordando questões como: o valor/diferenciação do produto/negócio; 

os clientes atuais e futuros; os canais de distribuição, venda e comunicação; os recursos-chave 

necessários; as atividades-chave necessárias, como por exemplo: captação de matérias primas, 

produção, comunicação, promoção, feiras; parcerias-chave; custos da infraestrutura; receitas; 

plano de crescimento de 2 a 3 anos); memória descritiva, catálogos de produtos, registo em vídeo 

pelo artesão com a apresentação do projeto, que mostre porque considera a Incubadora 

importante para o desenvolvimento da sua atividade, etc. 

Caso preencha este formulário em formato eletrónico, remeta-o para 
azorescraftlab@azores.gov.pt. 

Obrigado. 

1. Identificação do projeto / empresa 

1.1. Projeto: ______________________________________________________________ 

Nome de contato: ____________________________________________________________ 

Morada: ____________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________  E-mail: _____________________________________ 

 

Situação do projeto: 

Ideia   Plano de negócios    Protótipo  

 

1.2. Empresa 

Nome/Denominação social: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NIPC: _____________________________ 

Forma jurídica: _______________________________________________________________ 
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CAE principal: _______________________________________________________________ 

CAE(s) secundária(s): _________________________________________________________ 

URL: _______________________________________________________________________ 

Principais produtos / serviços: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Capital social: _________________________________________ 

Data de constituição: ____/____/______       |    Data de início de atividade: ____/____/______ 

 

 
2. Resumo do projeto/empresa  

Resumo do projeto / empresa (incluir um plano das atividades a desenvolver associado a um 
cronograma e objetivos a atingir). 

 

Em que medida o seu projeto apresenta valias inovadoras e diferenciadoras (o que apresenta 
de novo / o que o distingue no mercado)? 
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Qual o montante de investimento (primeiros 2 anos)? 

___________________________________________________________________________ 

Quais são as suas fontes de financiamento (primeiros 2 anos)? 

Capitais próprios: _____________________________________________________________  

Empréstimo bancário: _________________________________________________________  

Incentivos ou outros investimentos: _______________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 

N.º de postos de trabalho que o projeto criará (primeiros 2 anos): _____ 

Qual é o mercado alvo do negócio?   

             Local                              Nacional    Internacional 

 

 Ano n Ano n+1 Ano n+2 

Investimento    

N.º de funcionários (incluindo 
dirigentes) 

   

Volume total das vendas e 
serviços 

   

Percentagem de exportação 
   

Total de gastos    

Total de resultados antes de 
impostos 
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3. Incubação 

Aponte os principais motivos que o levam a incubar o seu projeto na Azores CraftLab. 

Serviço pretendido: 

Incubação virtual  

Espaço físico (gabinete)  

    

Instalações:  

Indique as condições físicas e conjunto de materiais que considera necessários para o 
arranque do seu projeto.  
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Se achar relevante, junte informações que valorizem a sua proposta. 

 

4. Identificação do(s) promotor(es) 

Número de promotores: _____ 
 

Promotor 1 

Nome: ______________________________________________________________________ 

NIF: _____________________________ BI / CC: _______________________________ 

Morada: ____________________________________________________________________ 

Código postal: ______ / ____   _______________________ 

Telefone: _________________________ Data de nascimento: ____/____/______ 

E-mail: _____________________________ Nacionalidade: _________________________ 

Situação profissional atual: _____________________________________________________ 

Formação académica: _________________________________________________________ 

Experiência profissional relevante: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Promotor 2 

Nome: ______________________________________________________________________ 

NIF: _____________________________ BI / CC: _______________________________ 

Morada: ____________________________________________________________________ 

Código postal: ______ / _____  __________________________ 

Telefone: _________________________ Data de nascimento: ____/____/______ 

E-mail: _____________________________ Nacionalidade: _________________________  

Situação profissional atual: _____________________________________________________ 

Formação académica: _________________________________________________________ 

Experiência profissional relevante: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Anexos 

Documentos adicionais anexados à presente candidatura: 
 

 

Curriculum vitae   Outros: 

Plano de negócios     

Memória descritiva    

Catálogos/protótipos     

Registo de Vídeo    
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6. Declaração 

 

Eu, ________________________________________________________________________, 

promotor/ representante legal da empresa acima identificada, declaro estar interessado em 

instalar-me na Incubadora Azores CraftLab e que todas as informações por mim prestadas na 

presente candidatura são verdadeiras, bem como ter tomado conhecimento das condições de 

instalação e do respetivo regulamento, solicitando a apreciação da minha candidatura. 

 

 

Data: ____/____/_____                 Assinatura: ______________________________ 
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