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Designação do grupo de trabalho __________________________________________________ 

Designação do projeto ___________________________________________________________ 

Referência ____________________________________________________________________ 

Ano de Candidatura _____________________________________________________________ 

 

Por decisão da Direção da Egas Moniz Cooperativa de Ensino Superior CRL, e após validação da 

avaliação dos projetos foi aprovada uma comparticipação financeira no valor de ____________€ 

para a execução do projeto relativo à Startup ____________ apresentado em sede de candidatura. 

A comparticipação é atribuída, ao longo das fazes de execução do projeto de acordo com as regras 

constantes do edital de abertura do concurso, aos seguintes membros promotores: 

 

(NOMES) 

 

que desenvolvem o projeto, sob a responsabilidade do Prof.______________________________ . 

Este montante é integralmente financiado pela Egas Moniz e destina-se exclusivamente a cobrir 

despesas necessárias para o desenvolvimento do projeto, desde que devidamente justificadas, por 

um período de 12 meses, a iniciar em ____/____/_________  e com termo a 

____/____/_________. 

 

 

I - Condições para a concessão de comparticipação financeira do projeto 

 

A verba concedida será disponibilizada em três fases, dependendo o financiamento das fases 2 e 

3 da apresentação de relatório detalhado que demonstre a boa execução da fase anterior: 

 

1. Prémio à iniciativa de lançamento da StartUP, após aprovação do projeto: ___________€. 

2. Prémio de avaliação intermédia - atribuição de prémios no valor de ___________€, aos 

projetos que obtenham avaliação intercalar positiva em função do cumprimento dos 

objetivos da 2ª fase (desenvolvimento da tecnologia e do modelo de negócio); 

3. Prémio de concretização - atribuição de um prémio no valor de __________€, à 

concretização do projeto empresarial através da criação de empresa com a constituição de 



 
 

 
 

Termo de aceitação da decisão de aprovação de projeto 

submetido ao Programa Egas Moniz Startup 
Código| IMP.EM.CiiEM.10_00 

 

Página 2 de 3 

 

sociedade comercial, desde que esta ocorra após os primeiros 6 meses de participação no 

programa e até 6 meses após os 12 meses de duração máxima do Startup Egas Moniz. 

 

O Coordenador responsável, designado na candidatura submetida ao programa Egas Moniz 

/Startup, compromete-se a: 

 

1. Mencionar explicitamente a Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior CRL, como fonte 

financiadora do projeto em todas as publicação ou comunicações relativas ao mesmo, bem como 

indicar a filiação ao CiiEM. 

 

2. Respeitar as normas de proteção de dados em vigor na Egas Moniz, nomeadamente no que 

respeita à identificação da Egas Moniz / CiiEM em todas as comunicações feitas no âmbito de 

divulgação dos resultados do projeto, e disponibilizar, a qualquer momento, toda a informação 

necessária à realização, por equipas devidamente mandatadas pela Egas Moniz, de missões de 

acompanhamento, divulgação, avaliação e de controlo do projeto, nas suas diferentes vertentes. 

 

3. Comunicar prontamente qualquer alteração na equipa de investigação que se verifique 

necessária. A alteração do responsável carece de autorização pela Egas Moniz. 

 

4. Cumprir os procedimentos instituídos pela Egas Moniz, relativos à mobilização das verbas 

disponibilizadas, em particular procedendo previamente à respetiva requisição justificada, para 

aprovação pela Administração da Egas Moniz. 

 

5. Manter um dossier do projeto, permanentemente atualizado e disponível, constituído pelos 

seguintes elementos: 

 a) Formulário de candidatura e respetivos anexos; 

 b) Termo de Aceitação; 

 d) Pedido de alteração ao projeto e respetiva decisão, quando aplicável; 

 e) Cópias das requisições e documentos de despesa; 

 f) Relatórios regulares e especiais, solicitados pela Egas Moniz; 

 g) Aprovação da Comissão de Ética quando aplicável. 
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6. Solicitar autorização para proceder, justificadamente, a alterações ao plano de trabalho, 

sempre que tal for necessário, como condição necessária para a extensão do financiamento às 

modificações propostas. 

 

 

7. Apresentar: 

 a) No final da primeira e 2ª fase, relatórios de progresso que permitam acompanhar a 

evolução do projeto, inclusive com vista à concessão de verbas, e que deverão indicar sucinta mas 

explicitamente a evolução do plano de trabalhos aprovado. 

 b) No final do projeto, um relatório detalhado, em formulário a disponibilizar pela Egas 

Moniz. 

 

 

 

 

   

O Promotor Responsável  A Direção da Egas Moniz 

 

 

 

Data  ___/________/___________ 

 


