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Oficina de empreendedores 

Como definir os seus mercados-alvo  

 
Dinamizar o tecido empresarial e revitalizar a 

economia do nosso Concelho é um dos vetores 

principais da estratégia Recomeçar em Idanha-

a-Nova. Para atingir esse objetivo,  a 

capacitação dos empreendedores é um trunfo 

decisivo e indispensável. 

 

Nesse sentido,  apresentamos um conjunto de 

ações que irão proporcionar  aos 

empreendedores ferramentas de gestão 

necessárias para criar ou reforçar a 

competitividade do negócio. 

 

 

No primeiro semestre de 2016, propomos o 

roteiro Empreender em Idanha, que inclui 6  

oficinas focadas nas competências de base e nas 

boas práticas do empreendedorismo: 

 

1. Da Ideia ao projeto: como(re)pensar o seu 

negócio 

2. Desenhar o seu plano de negócio 

3. Como apresentar a sua ideia de negócio a 

um potencial financiador ou parceiro 

4. Como Assegurar uma Gestão Financeira 

Saudável para o seu negócio 

5. A importância da marca e do Marketing 

6. Como definir os seus mercados-alvo 

 

 

Ao longo de 2016, propomos também aos 

empreendedores do Concelho sessões de 

trabalho focadas nos seguintes temas:  

 

 Utilização eficaz das redes sociais 

 Redes colaborativas de produção local 

 Como chegar aos canais de distribuição 

 Como rentabilizar os seus ativos? 

 Comunicação eficaz com clientes 

Objetivos 

 

 Compreender a importância da segmentação para alcançar sucesso no mercado 

 Conhecer incentivos destinados à prospeção de mercados e à internacionalização e 
saber utilizá-los 

 

Programa  

 Identificar critérios para segmentar mercados 

 Novas oportunidades de segmentação com o marketing digital 

 Como identificar um mercado-alvo atrativo para o negócio 

 Compreender as etapas do processo de segmentação 

 Motivações para a internacionalização  

 Conhecer incentivos disponíveis para a prospeção de mercados e a internacionalização 

 

Data: 22 de Julho 

Local : Centro Empresarial de Idanha-a-Nova 

Horário:– 9h/17h 

Formador: Rui Oliveira Brás 

 

Como fazer a inscrição:  

 Inscrever-se  em  http://emprego.recomecar.pt/formar-se/agenda/ 

 

 Ou contactar o CMCD – Gabinete de Formação 

tel: 277 208 027 

email: formacao@cmcd.pt 

  Ou contactar a Comissão de Acolhimento Recomeçar:  

tel: 926357492 ou para 926357592  
email: recomecar@cm-idanhanova.pt 

 

Frequência gratuita para empreendedores do Concelho de Idanha-a-Nova e/ou no âmbito da 
Estratégia Recomeçar.   
Inscrições até 18 de Julho. Máximo 14 participantes. As vagas são preenchidas por ordem de 
recepção das inscrições.  
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