
PROGRAMA V21 RURAL

Empreendedorismo e negócios em meio rural

PROMOTORES: INTEGRADO NO PROGRAMA MUNICIPAL:



PROGRAMA V21 RURAL

• Projeto da iniciativa da Vissaium XXI – Associação para o Desenvolvimento de

Viseu, em parceria com o Município de Viseu no âmbito do Viseu Rural, que visa

implementar uma estratégia de desenvolvimento local e regional que estimule o

empreendedorismo de matriz rural;

• Serviço de apoio à criação ou crescimento de empresas/ iniciativas económicas

de base rural, capitalizando o potencial de Viseu para o desenvolvimento de

atividades agrícolas, pecuárias, florestais e agroindustriais, assim como de

serviços conexos e tecnologias aplicadas às mesmas.



PROGRAMA V21 RURAL

• Programa imaterial destinado à capacitação de empreendedores de base

rural;

• Composto por três etapas, findas as quais é expectável a autonomia do

promotor para o crescimento e consolidação do seu negócio.



ÁREAS DE NEGÓCIO 

Produção
Serviços 

Conexos

Tecnologia 

Aplicada
Agroalimentar

Produção agrícola, 

florestal, pecuária e 

agroindustrial.

Transformação, 

comercialização e 

embalamento;

Fabrico de produtos 

endógenos/ locais.

Consultoria agrícola, 

florestal, pecuária e 

agroindustrial; 

Turismo em espaço 

rural, artesanato.

Soluções tecnológicas 

de suporte  às 

atividades agrícola, 

florestal, pecuária e 

agroindústria;  

Robótica; Internet das 

coisas. 
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• Promotores de ideias de negócio que pretendam lançar a sua empresa;

• Empresários instalados que ambicionem alavancar ou desenvolver novos

negócios de matriz rural.

Destinatários

Programa V21 Rural                    
 



Etapas do Programa V21 Rural

1

• Oficina do Empreendedor 
6 sessões de capacitação + 1 visita de campo

2

• Elaboração do Plano de Negócios 
• 3 meses 

3

• Cooperação e Estágio 
• 6 meses 
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• Ação de capacitação (7dias), dirigida a todos os empreendedores integrados no

Programa V21 Rural, com o objetivo de transmitir conhecimentos teórico-práticos

sobre empreendedorismo de base rural.

Oficina do Empreendedor
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Oficina do Empreendedor
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6 sessões de capacitação de carácter presencial e online

Duração: 1h30

1 visita de campo a empresários de sucesso
Objetivo: promover o contacto dos participantes com boas práticas e casos de sucesso do setor
agrícola, agroindustrial, serviços conexos ou tecnologia.



• Atribuição de um técnico a cada promotor com o objetivo de apoiar na

estruturação de um Plano de Negócios, passível de ser implementado num

projeto empresarial de base rural:

• Acompanhamento semanal presencial;

• Acompanhamento permanente por correio eletrónico e telefone.

Plano de Negócios
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• Ação de capacitação, com a duração de 24 horas, para transmissão de

conhecimentos e ferramentas que suportem a elaboração do Plano de

Negócios.

Plano de Negócios
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• Apoio ao promotor na implementação do seu plano de negócios, através da

constituição de uma rede de suporte num cenário de partilha de experiências

e participação em ações relevantes:

Cooperação e Estágio
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• Reuniões mensais de acompanhamento prestado por um consultor

especializado em gestão de negócios de base rural;

• Participação em seis visitas de estudo (1 por mês) a empresas / projetos

considerados modelo;

Cooperação e Estágio
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• Estágios formativos de curta duração em empresas já existentes;

• Ação de capacitação com a duração de 24 horas para partilha de temas de

interesse comum ao grupo de empreendedores.

Cooperação e Estágio
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Calendarização - Oficina do Empreendedor
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Sessão 1
14.09.2020

Sessão de capacitação de natureza teórica

Sessão 2
15.09.2020

Sessão de capacitação de natureza teórica

Sessão 3
16.09.2020

Conferência de partilha de experiências com empresários e empreendedores de sucesso

14.09.2020 a 25.09.2020 I Horário: 18H30 – 20H00



Calendarização - Oficina do Empreendedor

Programa V21 Rural                    
 

Sessão 4
17.09.2020

Conferência de partilha de experiências com empresários e empreendedores de sucesso

Sessão 5
18.09.2020

Conferência de partilha de experiências com empresários e empreendedores de sucesso

Sessão 6
21.09.2020

Conferência de partilha de experiências com empresários e empreendedores de sucesso



Calendarização - Oficina do Empreendedor
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Visitas de campo
23.09.2020 a 25.09.2020

• Divisão do grupo de participantes

• 1 visita por grupo

• Visitas em dias diferentes a empresas/projetos de sucesso



Inscrições – Oficina do Empreendedor
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Período e forma de inscrição 

• 22/07/2020 a 04/09/2020

• Através de preenchimento de formulário

online disponível na página de Facebook

da Vissaium XXI:

https://www.facebook.com/vissaiumxxi/

https://www.facebook.com/vissaiumxxi/


Calendarização – Plano de Negócios 
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Apresentação das Ideias de Negócio
28.09.2020 a 09.10.2020

• Destinatários:

• Participantes na 1ª Oficina do Empreendedor que demonstrem interesse em 

frequentar a 2ª  fase do Programa V21 Rural – Elaboração do Plano de Negócios;

• Outros participantes que não tenham frequentado a Oficina do Empreendedor e

manifestem interesse.



Calendarização – Plano de Negócios 
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Seleção das Ideias de Negócio
12.10.2020 a 16.10.2020

• Seleção de candidaturas;

• Comunicação de Resultados.

• Sessões presenciais nas instalações da Incubadora de Base Rural;

• Duração de cada sessão: 4 horas.

Ação de capacitação com a duração de 24 horas (6 sessões)
22 / 27 e 29 de outubro; 3 / 5 e 10 de novembro 



Calendarização – Plano de Negócios 
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Assessoria técnica
3 meses 

• Reunião semanal individual de assessoria técnica com os empreendedores, com o objetivo de apoiar 

na estruturação do Plano de Negócios.



• Dra. Francisca Peixoto - 934 470 291, Vissaium XXI

• Dr. Leonel Santos – 963 567 282, Vissaium XXI

• E-mail: geral@v21.pt

Contactos importantes 
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mailto:geral@v21.pt


Antiga escola do 1º C.E.B. de São Cristóvão

Estrada Municipal 585

3505-358 São Pedro de France – Viseu

Coordenadas GPS: 40°41'33.6"N 7°47'17.6"W

Local de realização do Programa V21 Rural
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O Programa V21 Rural cumprirá, em todas as suas etapas, com as diretrizes

da DGS – Direção Geral de Saúde que estiverem em vigor no momento da

sua realização.

Covid 19 – Diretrizes DGS
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PROMOTORES: INTEGRADO NO PROGRAMA MUNICIPAL:


