INFORMAÇÃO GERAL - PROGRAMA EMPREENDE JOVEM
Concurso de Inovação - STARTUPS . Ideias para novos Negócios

Breve informação do projeto “Empreende Jovem”
Esta

é

uma

iniciativa

conjunta

entre

o

Programa

das

Nações

Unidas

para

o

Desenvolvimento|PNUD e o Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, dirigida a
apoiar o sector privado, à criação de emprego e, através disto, à melhoria das economias
familiares de todos aqueles envolvidos, tanto os empreendedores como os que trabalhem nas
empresas que pretende-se apoiar.
Este projeto será implementado através de uma plataforma instrumentalizada por meio de
incubadoras, que são espaços onde haverá meios e pessoal disponível para trabalhar com os
empreendedores tanto no desenvolvimento das suas ideias como no acompanhamento dos
negócios. Os serviços fornecidos pelas incubadoras incluirão ações de capacitação e mentoria
de modo a que as capacidades dos empreendedores sejam progressivamente elevadas e ao
fim de algum tempo estejam os mesmos preparados para enfrentar os desafios da gestão de
uma empresa. As incubadoras farão o acompanhamento dos empreendedores beneficiados no
período de desenvolvimento e implementação do negócio.
O objetivo principal deste Programa é a promoção do empreendedorismo jovem e a criação de
emprego jovem, pelo que os participantes que se enquadrem neste escalão etário, aqui
considerado entre 18 e 40 anos à data de 31.12.2020, e que privilegiarem a criação de postos
de trabalho com estas características serão valorizados nas suas propostas.
Pretende-se ainda estimular a participação dos jovens empreendedores de todos os distritos do
país, da Região Autónoma do Príncipe e dos empreendedores na Diáspora.

CONCURSO DE INOVAÇÃO - STARTUPS:
IDEIAS PARA NOVOS NEGÓCIOS
Este fundo destina-se a apoiar novos empreendedores com ideias de negócio para
implementar em São Tomé e Príncipe. Tem como objetivos principais estimular o
empreendedorismo em São Tomé e Príncipe dinamizando o seu ecossistema e promovendo o
aparecimento de incubadoras de negócios, capacitar jovens empreendedores nas temáticas
associadas à criação de negócios e sua gestão e promover o desenvolvimento de ideias
inovadoras e o aparecimento de novos negócios.
Este fundo tem uma dotação de 150.000 USD com a seguinte distribuição dos prémios de
financiamento: 26 projetos com um máximo de 5.000 USD de prémio, e 20.000 USD para
dividir pelos projetos mais inovadores, no máximo de 6.
Será feita a atribuição de um subsídio de transporte diretamente relacionado com o distrito da
morada e correspondente ao dias de formação efetivamente presenciados.

Destinatários:
● Ter idade compreendida entre os 18 e 40 anos, à data até 31/12/2020;
●

Ser santomense (ter Bilhete de Identidade ou Passaporte Santomense)

●

Submeter uma ideia de negócio a desenvolver;

● Não ter atividade empresarial ativa nem participações em empresas;;
●

Ter disponibilidade em participar no processo de formação, incubação e mentoria do
negócio (caso seja selecionado/a);

●

Não estar a beneficiar de nenhuma fonte de financiamento promovida pelo PNUD ou
pelo Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo;

●

Ter um representante legítimo residente em STP, nos casos dos promotores residentes
na Diáspora;

Fases do processo de candidatura

FASE 1: Candidatura (29.07.2020 a 16.08.2020)
●

Divulgação e informação sobre o Fundo e os processos associados;

●

Apoio à elaboração de candidaturas;

●

Formulário de Candidatura (em word e em papel em envelope fechado);

●

Envio de CV detalhado;

●

Os candidatos devem preencher o formulário fornecido descrevendo a ideia de negócio
e todos os componentes associados e exigidos;

FASE 2: Seleção (17.08.2020 a 24.08.2020)
●

Avaliação realizada por parte do júri constituído pela equipa do Programa Empreende
Jovem (MJDE e PNUD), das candidaturas apresentadas. Esta avaliação irá incidir sobre
os critérios de elegibilidade dos empreendedores, e sobre o conteúdo e mérito dos
formulários de Inscrição apresentados;

●

Serão selecionadas no máximo 100 candidaturas distribuídas da seguinte forma: 60
candidaturas na ilha de São Tomé para a constituição de 3 turmas de 20 participantes,
20 candidaturas na ilha do Príncipe para a constituição de uma turma e 20 para a turma
de santomenses na Diáspora que acontecerá online via zoom;

●

As candidaturas selecionadas seguem para a próxima fase;

FASE 3: Capacitação (25.08.2020 a 09.10.2020)

●

Programa de capacitação intensivo com a duração de 6 semanas, a ser desenvolvido
nas incubadoras indicadas e uma turma online via zoom;

●

Desenvolvimento das ideias de negócio e elaboração dos respectivos planos de
negócio, com apoio de consultores e mentores;

●

Esta fase termina com a submissão do plano de negócios e outros elementos em
template a disponibilizar;

●

Esta submissão representa a candidatura ao prémio a atribuir;

FASE 4: Avaliação (10.10.2020 a 20.10.2020)
●

Avaliação realizada por parte júri constituído pela equipa do Programa Empreende
Jovem (MJDE e PNUD) e de especialistas na área escolhidos para o efeito, das
candidaturas

apresentadas.

Esta

avaliação

irá

incidir

sobre as capacidades

demonstradas pelo empreendedor durante todo o processo, e sobre o conteúdo e
mérito dos planos de negócios e outros elementos apresentados;

FASE 5: Contratação e implementação do projeto
(a partir de 29.10.2020)
●

As candidaturas aprovadas estabelecerão um contrato de atribuição do prémio com
base no plano de negócio apresentado sujeito às regras e procedimentos definidos;

●

Todo o processo de financiamento e implementação terá acompanhamento técnico e
mentoria associada para proporcionar melhores condições de execução do contrato e
implementação do projeto;

●

Os projetos terão direito a um processo de incubação nas diversas incubadoras
envolvidas no Concurso de Inovação - StartUps - Ideias para Novos Negócios.

Concurso de Inovação - STARTUPS . Ideias para novos Negócios
Este Concurso pretende capacitar e apoiar novos empreendedores com ideias de negócio para
implementar em São Tomé e Príncipe. Tem uma dotação de 150.000 USD com a seguinte distribuição
dos prémios de financiamento: 26 projetos com um máximo de 5.000 USD de prémio, e 20.000 USD
para dividir pelos projetos mais inovadores, no máximo de 6. Será feita a atribuição de um subsídio de
transporte diretamente relacionado com o distrito da morada e correspondente ao dias de formação
efetivamente presenciados. Existem 100 vagas disponíveis para o processo de formação intensiva.
Todas as ideias de negócio devem ser implementadas em São Tomé Príncipe.
São valorizadas ideias inovadoras com potencial de sustentabilidade que promovam os recursos e
capacidades de São Tomé e Príncipe.
Quem pode participar:
Jovens santomenses entre os 18 (à data da inscrição) e 40 anos (à data de 31/12/2020), que não
tenham atividade empresarial ativa, com disponibilidade para participar no processo de formação,
mentoria e incubação previsto para 8 meses. Não podem estar a beneficiar de nenhuma fonte de
financiamento promovida pelo PNUD ou pelo Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo.
Fases do Concurso:
1. Candidatura de 29.07.2020 a 16.08.2020
2. Formação Intensiva de 26.08.2020 a 30.09.2020
3. Prémios, Mentoria e/ou Incubação a partir de 29.10.2020
Informações e Candidaturas:
Serão realizadas sessões de esclarecimento e informação durante o processo de candidatura.
Existirá apoio presencial ao preenchimento dos formulários de candidatura.
Informações pelo email: info@empreendejovem.st
Candidaturas devem ser enviadas às 23H59 do dia 16.08.2020 para l: candidaturas@empreendejovem.st
A candidatura inclui o formulário preenchido, cópia ou digitalização do Bilhete de Identidade ou Passaporte
santomense e um curriculum vitae do empreendedor.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - CONCEPT NOTE - FORMULÁRIO 1ª FASE
Innovation Challenge Ideias para StartUps

a. Avaliação dos Empreendedores (30%)
i.

Formação Académica e Formação Técnica

ii.

Experiências de vida e trabalho

iii. Motivação para Empreender
b. Concept Note - Formulário (50%)
i.

Ideia de Negócio

ii.

Resposta a uma necessidade de mercado

iii. Grau de inovação
iv. Exequibilidade do projeto
v.

Nível de investimento previsto

vi. Potencial de criação de emprego e de impacto económico e social
c. Critérios de Valorização (20%)
i.

Características inclusivas do projeto (emprego jovem e igualdade de
oportunidades)

ii.

Utilização de fornecedores locais e recursos endógenos (potencial de
substituição de importações)

iii. Preocupações ambientais demonstradas

Pretende-se promover a igualdade de oportunidades sendo de priorizar o equilíbrio entre candidaturas de
ambos os sexos.

