
CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO

A Universidade do Algarve, através do CRIA – Divisão de 
Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, promove a 5ª 

Edição do "Ideias em Caixa", concurso de ideias para criação de 

empresas inovadoras. 

O objetivo do Ideias em Caixa é promover a iniciativa empresarial e o 
empreendedorismo qualificado e inovador, em especial nos setores 
do Turismo, Mar, Agroalimentar, Economia Verde, Saúde e Ciências 
da Vida, e TIC e Atividades Culturais e Criativas.

CANDIDATURAS ATÉ  
30 DE ABRIL DE 2017

www.cria.pt 
 

mais informações em

CANDIDATURAS BUSINESS LABS AVALIAÇÃO FINALCALENDÁRIO

Até 30 de abril de 2017
Os participantes apresentam 
as candidaturas preenchendo o 

formulário de candidatura 
disponível em www.cria.pt 
com a descrição sucinta da 

ideia até dia 24 de Março de 
2017 (enviar para 

ci2016@ualg.pt). As 30 

melhores ideias passam à fase 
seguinte.

8 a 27 de maio
Os participantes selecionados 
frequentam seminários e oficinas 
sobre empreendedorismo, criação e 
gestão de empresas, marketing, 
finanças, entre outros temas. Nos 
laboratórios, os participantes 
maturam as ideias de negócio, 
apoiados e motivados por 
consultores especializados. No final, 
as ideias são apresentadas ao júri.

29 de maio a 2 de junho
Os participantes entregam as 
propostas finais (pré-planos 
de negócio) até 28 de abril. A 
decisão final do júri é 
divulgada numa cerimónia de 
entrega de prémios.

O formato do Ideias em Caixa 
permite que as ideias de 
negócio passem por um 
processo de amadurecimento. 
Ideias de negócio, ainda que 
pouco estruturadas, 
percorrem as três fases do 
concurso, resultando em 
modelos de negócio mais 
robustos e com possibilidade 
de êxito acrescida.

30
ABR



PÚBLICO-ALVO PRÉMIOS

O Ideias em Caixa está 

aberto a pessoas com mais 

de 18 anos (individualmente 

ou em grupo), e a empresas 

e organizações constituídas 

há menos de dois anos, que 

pretendam desenvolver 

ideias de negócio 

inovadoras que não 

estejam em fase de 

exploração comercial.

Formação em gestão e empreendedorismo

Plano de Negócios 

Coaching empresarial 

Imagem corporativa 

Webdesign

Associado ANJE (1 ano)

Alojamento de website e registo de domínio (1 ano)

Incubação virtual

Apoio Contabilístico 

16º – 30º 
Classificado

1º – 15º 
Classificado

A GyRad foi fundada por dois 
físicos formados na UAlg, e ganhou 
o Concurso de Ideias em 2004. A 
Gyrad atua na área da proteção 
radiológica e controlo de qualidade 
de aparelhos emissores de 
radiações, nos segmentos da 
radiologia médica, dentária, 
veterinária e industrial.
A empresa tem crescido 
sustentadamente, e tem sede na 
UAlg e delegações no Centro e no 
Norte do país.

VENCEDORES DE EDIÇÕES ANTERIORES

A Sparos teve a sua origem no 
Concurso de Ideias de 2007, e é 
uma spin-off do Centro de Ciências 
do Mar da UAlg, dedicada ao 
desenvolvimento de novos 
produtos para a nutrição e 
alimentação em aquacultura.
A Sparos está sedeada na Zona 
Industrial de Olhão, e tem um 
crescimento sustentado ao longo 
dos anos, fruto de um investimento 
significativo em I&D e uma aposta 
na exportação.

A Caviar Portugal foi um dos 
projetos vencedores do Concurso 
de Ideias de 2010, distinguido como 
o melhor na categoria Economia do 
Mar. A empresa pretende produzir 
caviar, iguaria composta por ovos 
salgados de esturjão, a partir de 
uma unidade com capacidade para 
produzir até cinco toneladas por 
ano. O objetivo é exportação para o 
mercado asiático, América do Norte 
e Europa.

A ANGULATA, criada pela 
MIRABILIS - Aquacultura 
Sustentável, Lda., uma empresa 
spin-off da Universidade do 
Algarve, cuja atividade principal é a 
produção de semente de Ostra 
Portuguesa. Esta maternidade de 
ostras, da espécie Crassostrea 
angulata, aposta na investigação e 
otimização das técnicas de 
produção, aliando ao conhecimento 
académico, práticas de cultivo 
sustentáveis.

2004 2007 2010 2013

Universidade do Algarve
CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia
Campus de Gambelas, Pavilhão B1, 8005-139 Faro  

Tel.: +351 289 800 097 
E-mail: ci2016@ualg.pt 
Url: www.cria.pt 
 
 

linkedin.com/in/criaualg  
facebook.com/criaualg   
twitter.com/criaualg   
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