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Enquadramento
O Município de Odemira consciente do seu papel, decidiu lançar a iniciativa Prémio Espírito Empreendedor para distinguir e dar
visibilidade pública a quem independentemente da sua atividade ou ideia, mais contribuiu ou pode vir a contribuir para estimular o
espírito empreendedor e o desenvolvimento económico do Concelho.
Âmbito
O presente regulamento visa premiar:
• Uma ideia empreendedora e criativa exequível e sustentável;
• Três novas iniciativas empresariais (constituídas há menos de três anos) de todos os setores de atividade.
Objetivos
Ao instituir este prémio, o Município de Odemira pretende potenciar o reconhecimento público, a dignificação, a valorização e o prestígio
da atividade empresarial, e ao mesmo tempo criar um prémio importante no reforço da autoconfiança, da autoestima e na motivação
para novos projetos e novos desafios.
Destinatários
Podem apresentar candidaturas:
• Os jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, com propostas de ideias empreendedoras e criativas. As
propostas podem ser apresentadas pelo (s) proponente(s) ou indicadas por universidades, institutos politécnicos, escolas de nível
secundário ou pelos Conselhos Municipais da Juventude e de Desenvolvimento Económico;
• As novas iniciativas empresariais (constituídas há menos de três anos), sedeadas no concelho de Odemira.
Funcionamento
• Candidatura: através de formulário próprio;
• Periodicidade: a atribuição dos prémios ocorre anualmente;
• Prazo de Candidaturas: meses de dezembro, janeiro e fevereiro.
Prémios
• A ideia empreendedora e criativa é premiada com troféu, diploma, prémio financeiro (a definir em cada edição) e possibilidade de
acesso direto ao Ninho de Empresas de Odemira;
• As novas iniciativas empresariais são premiadas com troféu, diploma, prémio financeiro (a definir em cada edição atribuído de
forma gradual do 1.º ao 3.º classificado);
• Podem ainda ser atribuídos o prémio de inovação, e/ou de revelação, e/ou de responsabilidade social. No caso de atribuição pelo
júri as iniciativas empresariais são premiadas com troféu e diploma.

