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Inscrições para a IX edição do concurso de empreendedorismo abertas até 20 de 

janeiro de 2019 
 

Concurso Montepio Acredita Portugal 
regressa com nova edição à procura de 

mais ideias empreendedoras  
 

Lisboa, 08 de outubro de 2018 – Estão abertas as inscrições para a IX 

edição do Concurso de Empreendedorismo Montepio Acredita Portugal. 

Promovido pela Acredita Portugal e Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), 

trata-se do maior concurso de empreendedorismo de Portugal e o segundo 

maior a nível mundial, e tem como objetivos identificar, desenvolver e premiar 

ideias e projetos de diferentes setores, como o empreendedorismo social, 

mobilidade e tecnologia, aceitando ideias de qualquer área. Na última edição 

estavam a concurso mais de 11 mil ideias de negócio. 

A iniciativa pretende apoiar qualquer pessoa com uma ideia de negócio, 

independentemente da idade, nível de formação e localização no território 

nacional, apoiando projetos promissores com know-how especializado para o 

seu desenvolvimento e avaliação. Os melhores projetos têm contacto direto 

com investidores, especialistas e mentores, assim como o acesso a formação 

personalizada e a oportunidade de integrar um programa de pré-aceleração.  
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As inscrições podem ser submetidas online, de forma gratuita, até dia 20 de 

janeiro de 2019 através do site acreditaportugal.pt. O processo de seleção 

começa pela análise do mercado e do modelo de negócio das centenas de ideias 

a concurso, depois os candidatos passam por etapas sucessivas de 

desenvolvimento, análise do plano de marketing e plano financeiro até à 

apresentação do projeto em formato de pitch, onde são eleitos os vencedores 

de cada categoria. 

Para Fernando Amaro, Diretor do segmento Economia Social e Setor Público da 

CEMG, “o Montepio Acredita Portugal é um excelente veículo para potenciar o 

empreendedorismo de impacto. Há cada vez mais pessoas a procurar e a 

encontrar no empreendedorismo um caminho para desenvolver soluções para a 

sociedade”. 

Uma ideia partilhada por Fernando Fraga, Diretor de Inovação da Acredita 

Portugal: “Os candidatos com os quais contactamos estão mais informados, têm 

uma visão de oportunidades distinta e são também mais exigentes na procura 

que fazem das plataformas para potenciar a sua ideia de negócio. A Acredita 

Portugal reuniu-se de parceiros de referência no sentido de disponibilizar uma 

rede de suporte e aceleração que facilite o processo go to market de 

empreendedores e pessoas com ideias transformadoras e com potencial de 

impacto”. 

Informações adicionais disponíveis em www.acreditaportugal.pt 

 
 
Sobre a Caixa Económica Montepio Geral: 
Fundada em 1844, a Caixa Económica Montepio Geral é um banco de retalho que se diferencia pela sua 
matriz mutualista e representa os valores da participação associativa e da solidariedade, o que lhe confere 
um estatuto único no panorama bancário português. Está vocacionada para a captação de poupanças e 
para o crédito aos segmentos de particulares, empresários em nome individual, microempresas e 
pequenas e médias empresas, bem como instituições do Terceiro Setor. Fazer a diferença para ir mais 
longe está na sua essência, que se traduz na assinatura “Só um banco diferente nos leva mais longe”. 
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Sobre a Acredita Portugal: 
A Acredita Portugal é uma organização sem fins lucrativos focada no desenvolvimento e promoção do 
empreendedorismo nacional, que nasceu em 2008 pela mão de José Miguel Queimado. Desde então, a 
Acredita Portugal trabalha por, e para todos os portugueses, independentemente da sua formação ou 
cultura, permitindo que qualquer cidadão tenha oportunidade de perseguir o seu sonho empreendedor. 
Cada ideia em competição é submetida de forma gratuita, passando por uma avaliação e vendo 
desenvolvido o seu plano de negócios. Aos projetos vencedores é dada a oportunidade de desenvolver 
parcerias estratégicas com vista à sua implementação no mercado.  

	  


