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O Desafios 5.0 é um projeto promovido pela

AEP e cofinanciado pelo COMPETE2020 através

do Portugal2020 e do Fundo Social Europeu.

Este é um projeto que promove o espíri to

empresarial do Norte e Centro do país através

de ações integradas que informam e capacitam

jovens empreendedores, orientando-os num

quadro de inovação do ecossistema

empreendedor e de resposta a desafios sociais

e societais.

O DESAFIOS 5.0 propõe a criação de condições

que facil i tam, apoiam e incrementam a

materialização das ideias de negócio e

minimizam as dif iculdades apresentadas por

empreendedores, contribuindo para um

ambiente mobil izador e propício ao

empreendedorismo qualif icado e criativo que se

traduza em iniciativas empresariais que

promovem soluções inovadoras aos desafios

sociais e societais, com impacto signif icativo na

melhoria do bem-estar social e no crescimento

inteligente, inclusivo e sustentável.
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FORMALIZACAO DE UMA EMPRESA,
~

1º passo

2º passo

4º passo

3º passo

5º passo

Ideação

Decidir o tipo de

empresa

Delinear o plano de

negócios

7º passo

Verificar o

financiamento

Analisar o mercado

Desenhar o plano de

marketing

8º passo

Criação da empresa

6º passo

Criar orçamento de

custos



1º passo

Ideação

O primeiro passo para criar uma empresa é decidir qual é o

produto/serviço a produzir/oferecer. Deste modo, o processo de

ideação e inovação é fulcral. Uma vez que a ideia esteja

estabelecida, deve-se consolidar a ideia.

2º passo

Análise de mercado

Consolidar a ideia significa fazer uma análise rigorosa ao

mercado. Os/As empreendedores/as devem confirmar que há

procura suficiente do produto/serviço e que o mercado não

está saturado.

3º passo

Decidir o tipo de

empresa

A empresa pode ser em forma singular ou coletiva. Para

ter a certeza qual será a tipologia que melhor se

enquadra com os seus objetivos, deve informar-se bem

junto da legislação sobre o tópico.

4º passo

Delinear o plano de

negócios

O plano de negócios vai servir de cartão de visita a

potenciais investidores/as, fornecedores/as e/ou clientes.

O plano deve incluir a análise feita no passo 2, o plano

de investimentos, fontes de financiamento, plano de

tesouraria, rendibilidade e Recursos Humanos.

5º passo

Desenhar o plano de

marketing

O plano de marketing é um elemento muito importante na

criação e desenvolvimento de uma empresa. Para tal é

necessário fazer uma análise setorial, concorrência,

oportunidades e possíveis barreiras. Posteriormente deve-se

delinear os objetivos, a estratégia a adotar e os planos de

ação. Caso prefira, pode sempre recorrer a um/a especialista

para ajudar neste sentido.

FORMALIZACAO DE UMA EMPRESA,
~

Existem muitos custos associados à criação de uma empresa,

no entanto também é importante prever todos os custos de

manutenção da empresa. Custos fixos como arrendamento de

espaço ou custos variáveis como despesas de água são

necessários de ter em conta, quando for delineado o

orçamento da empresa, de modo a perceber qual é o nível de

financiamento que terá de ser feito.

6º passo

Criar orçamento de

custos



FORMALIZACAO DE UMA EMPRESA,
~

8º passo

Criação da empresa

Chegamos ao 8º e último passo - a hora da criação

da empresa. 

Existem duas formas de constituir a empresa. Pode

fazê-lo online ou pessoalmente nos balcões "Espaços

Empresa". A criação de uma empresa pode implicar:

Registo comercial

Declaração do Início de Atividade nas Finanças 

Depósito do capital social

Inscrição na Segurança Social

Certificado de Admissibilidade (opcional)

Pacto ou ato constitutivo da sociedade

7º passo

Verificar o

financiamento

Os/as empreendedores/as têm disponíveis

várias formas de financiamento. Podem optar

por investimento privado, capital próprio,

microcrédito ou apoios governamentais.

Ademais, existem vários sistemas de incentivos

ao empreendedorismo que podem ser

interessantes para a sua empresa. 

Registo Central do Beneficiário Efetivo

Conta bancária da empresa



https://desafios.aeportugal.pt
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