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Apoio ao Investimento Turístico
- Concurso de Teses Académicas 1.ª edição
até 15 de janeiro de 2017

- Prémio José Manuel Alves –
Concurso de Empreendedorismos
Turís co 2016
até 15 janeiro de 2017

Com o obje!vo de valorizar o conhecimento gerado no
seio da comunidade cienLﬁca sobre a a!vidade turís!ca
e de o aproximar das empresas do setor do Turismo e
de todos os interessados em desenvolver projetos de
empreendedorismo turís!co, a En!dade Regional do
Turismo do Centro de Portugal promove a realização da
primeira edição de um concurso de teses de mestrado e
de doutoramento.
1 - Elegibilidade das teses
Podem concorrer ao presente concurso, na categoria
mestrado, todas as teses de mestrado e relatórios de
estágio com vista à obtenção do grau de mestre e, na
categoria doutoramento, teses de doutoramento já
defendidas e avaliadas, cujo tema incida sobre o setor
do turismo, preferencialmente na região Centro, entre
1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016.
2- Condições de par cipação e apresentação de candidaturas
2.1 - As candidaturas devem ser formalizadas através
do preenchimento e submissão do formulário disponível
neste
link:
h)ps://goo.gl/forms/yxMdL4V8dFnaY4Oa2
2.2 - As candidaturas (formulário e documentação complementar) deverão ser subme!das até às 23:59 do dia
15 de janeiro de 2017.
3– Prémios
Ao vencedor da categoria de doutoramento será atribuído um prémio de 1.000,00 € e ao vencedor da categoria de mestrado será atribuído um prémio de 500,00 €.
Serão atribuídos ainda outros prémios aos dois ﬁnalistas.

O presente concurso pretende apoiar projetos inova-
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ou remeta as suas dúvidas através do
email:geral@turismodocentro.pt

dores no setor do turismo com implementação na região Centro de Portugal, através do qual se pretende
consagrar a melhor ideia de negócio no setor.
1 - Elegibilidade dos projetos
1.1 - Podem candidatar-se projetos em qualquer fase
de desenvolvimento, desde que ainda não tenham
iniciado a!vidade.
1.2 - Os projetos devem enquadrar-se em: Alojamento
Turís!co ; Agências de viagens e turismo/operadores
turís!cos; Estabelecimentos de restauração e de bebidas; Aluguer de veículos automóveis sem condutor
(rent-a-car); A!vidades de animação turís!ca; Projetos
de base tecnológica associados ao setor do Turismo;
Outras !pologias de projeto, desde que comprovadamente relacionadas com a a!vidade turís!ca.
2- Elegibilidade dos promotores
2.1 - Podem concorrer pessoas singulares, individualmente ou em grupo/equipa, sem início de a!vidade,
com o obje!vo de explorar uma ideia empreendedora
e inovadora a implementar na região Centro de Portugal.
2.2.- Não poderão candidatar-se ao presente concurso
as pessoas pertencentes ao quadro de pessoal do Turismo do Centro de Portugal, nem os seus familiares.
3 - Condições de par cipação e apresentação de candidaturas
3.1 - As candidaturas devem ser formalizadas através
do preenchimento e submissão do formulário disponível
neste
link:
h)ps://goo.gl/forms/yxMdL4V8dFnaY4Oa2
3.2 - As candidaturas (formulário e documentação
complementar) deverão ser subme!das até às 23:59
do dia 15 de janeiro de 2017.
4 – Prémios
4.1 – À candidatura vencedora será atribuído um prémio de 2.000,00 €, ao segundo classiﬁcado um prémio
de 1.000,00 € e ao terceiro um prémio de 500,00 €.
Serão atribuídos ainda outros prémios até ao oitavo
ﬁnalista.
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