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 DATA: 10.01.2019 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO NO SECTOR TECNOLÓGICO - (M/F) – ARTSOFT 
Biznest   

Refª do Anúncio: GIP/janeiro 2019/003 

 

A ARTSOFT é uma empresa especializada no desenvolvimento e comercialização de 

soluções tecnológicas de apoio à gestão empresarial.  

Acompanhando a transformação digital e procurando ajudar as empresas na integração 

da mesma, a ARTSOFT lança o programa Biznest com o objectivo de ajudar jovens 

empreendedores em início de carreira, a especializarem, criarem o seu próprio 

emprego, ou acrescentarem esta solução ao seu portfólio, praticamente a custo zero. 

Os 20 profissionais selecionados irão contar com o apoio da sua empresa para se 

especializarem, criarem o seu próprio emprego, ou acrescentarem esta solução ao seu 

portfolio, praticamente a custo zero. 

 

 
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

1 - START-UP SUCCESS: 

 Profissionais em início ou em mudança de carreira interessados em criar 

uma start-up: 

 Que procurem especializar-se em consultoria de negócio e tecnologia 

com suporte de um ERP (Enterprise Resource Planning) de sucesso no 

mercado; 

 Interessados em abrir o seu negócio na área da IT; 

 Que tenham interesse em implementar software de gestão e promover a 

transformação digital junto do seu público-alvo: microempresas; PMEs ou 

grandes empresas;  

 Start-ups que estejam há menos de dois anos no mercado; 
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 Empreendedores que procurem um start off, reset ou turnover ao seu 

negócio ou currículo profissional para uma nova especialização: 

Especialista em ARTSOFT. 

 

2 - MONEY-MAKER CAREER (INDEPENDENTES): 

 Empreendedores que procurem novos desafios e que se identifiquem com 

a área tecnológica, concretamente software de gestão empresarial; 

 Podem ser empresários em nome individual, desempregados, indivíduos 

à procura de abrir a sua empresa ou desenvolver uma atividade 

puramente comercial; 

 Que procurem oportunidade para crescer profissionalmente para um 

portfolio de soluções de gestão para empresas. 

 

INCENTIVOS:  

 Desconto comercial bonificado em Solução ARTSOFT; 

 Oferta de criação de website + domínio + alojamento + serviço de e-mail; 

 Licença ARTSOFT para uso da empresa e demonstrações (2 postos); 

 Apoio na criação da empresa; 

 Apoio comercial e de marketing; 

 Formação comercial e Técnica (intensiva, em grupo: Como vender 

ARTSOFT? Como parametrizar? Como implementar?); 

 Acesso a eventos, workshops e webinars internos; 

 

INCUBAÇÃO VIRTUAL GRATUITA: 

 Domicílio Fiscal - Utilização da morada da ARTSOFT para efeitos de sede 

social da empresa; 

 Gestão de correio e encomendas; 
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 Registo de chamadas telefónicas, notificação da receção de correio; 

 Apoio administrativo; 

 Utilização da sala de reuniões, mediante disponibilidade (até 10 horas 

mensais). 

 

INCUBAÇÃO FÍSICA GRATUITA DURANTE SEIS MESES: 

 Co-work na ARTSOFT durante seis meses, sem despesas. 

 

LOCAL: Pólo Tecnológico de Lisboa. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Os interessados deverão enviar e-mail para gip@autonoma.pt, indicando no 

assunto, a referência do anúncio, nome completo e número de aluno, anexando 

o curriculum vitae detalhado (preferencialmente modelo europeu) com 

fotografia tipo passe.   

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: 31 de janeiro de 2019. 


