BOOTCAMP
EMPREENDEDORISMO SOCIAL

CRIAR E ACELERAR
IDEIAS INOVADORAS
COM IMPACTO SOCIAL

FINANCIAMENTO

PARCERIA

O QUE É?

A QUEM SE DESTINA?

O Bootcamp Empreendedorismo Social é um
programa intensivo e de curta duração da i3social com
o objetivo de gerar e acelerar iniciativas locais que
visem resolver as questões sociais mais prementes da
região, facilitando recursos, aumentando o seu impacto
e garantindo maior sustentabilidade.

A i3Social acredita que na região das Beiras e Serra
da Estrela, homens e mulheres, jovens ou menos
jovens, todos podem ser empreendedores, e que têm
o talento, as ideias inovadoras e a vontade de liderar
ou de participar na mudança. E por isso queremos
apoiar boas ideias de negócio, mais social e responsável, que contribuam para uma região mais coesa,
inclusiva e atrativa para todos.

Se tens uma ideia para uma empresa ou negócio social,
ou um conceito inovador para abordar alguma questão
social do território, esta oportunidade é para ti. Consistindo numa jornada de trabalho dinâmica e divertida,
diferentes atores sociais, cada um com as suas ideias
e planos (por mais simples que sejam), são colocados
num ambiente colaborativo e acompanhados por
especialistas e empreendedores sociais experientes,
que os guiarão através de tudo o que precisam saber,
desde testar uma ideia de negócio em função das necessidades do território, passando pela estruturação de
um plano para a sua implementação, até navegar num
cenário de financiamento, e muito mais.

O Bootcamp Empreendedorismo Social é então
para todos, sem exceção, que queiram transformar
ideias em ações concretas para a melhoria das
condições de vida, para a empregabilidade, para a
fixação de população e para a resolução das emergências sociais detetadas. Queremos construir uma
rede de líderes e agentes locais de alto impacto e
por isso precisamos de ti.

COMO POSSO PARTICIPAR?
A participação no Bootcamp é gratuita e aberta a
todos. Se tens interesse em beneficiar do Bootcamp,
basta efetuares um registo de prévio, preenchendo o
formulário de inscrição online que podes encontrar

O Bootcamp reflete a filosofia da iniciativa que lhe dá
origem, a i3Social – Incubadora Itinerante para a
Inovação Social, centrando-se na cooperação, no
trabalho em rede e na partilha de ideias e boas práticas,
e num processo de capacitação contínua e coletiva.

aqui:

https://tinyurl.com/i3social-Bootcamp

As inscrições são limitadas e devem ser
efetuadas no limite até ao próximo dia 27
de abril.
Não deixes passar esta oportunidade e
regista-te hoje!
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ONDE E QUANDO?
O Bootcamp é realizado em dois momentos:
O primeiro momento acontece já no próximo dia 30 de abril 2021 e é realizado online. Esta
sessão decorrerá entre as 09h30 e as 16h30, com pausa para almoço. Uma vez efetuado
o registo de participação (acima) receberás por email informação complementar e o link de
acesso à plataforma de teleconferência que utilizaremos para esta parte do Bootcamp.
O segundo momento não tem, para já, data nem hora marcada. Queremos que esta segunda
parte seja inteiramente realizada em função das tuas preferências e possibilidades. Por esta
razão, quer a data quer a hora de realização da segunda metade do Bootcamp será acordada e decidida pelos participantes durante a primeira parte.

COMO FUNCIONA?
Simples! Uma equipa técnica qualificada pela i3social guiará os participantes ao longo do
evento e facilitará as diferentes dinâmicas que compõem o programa geral do Bootcamp.
Em termos práticos, ajudamos a desenvolver habilidades e técnicas empreendedoras que
poderás utilizar para melhorar as chances de sucesso da tua ideia ou de um empreendimento
que já tenhas eventualmente iniciado. Em paralelo, e não menos importante, construímos
contigo uma rede regional de empreendedores a que podes recorrer para obter conselhos
e apoio, seja para desenvolver, seja para lançar ou seja para fazer crescer as tuas ideias e
iniciativas.
O programa completo do Bootcamp será enviado para a tua caixa de eMail logo após a
inscrição online.
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- 30 ABRIL 1ª PARTE
1 CHECK-IN
Os participantes entram na plataforma de
teleconferência e são recebidos pela organização

2 BOAS VINDAS
Introdução ao evento, utilidade, objetivos
e apresentação dos intervenientes

3 CONHECER O PROBLEMA
Definir e contextualizar os problemas
sociais com que se depara o território BSE

4 IDENTIFICAR OPORTUNIDADES
Problemas são também oportunidades.
É hora de formar equipas e de partilhar ideias

5 PROJETAR SOLUÇÕES
Com a ajuda da equipa i3social, as ideias são
refinadas e transformadas em conceitos e
soluções de negócio social (pitch)

6 DESENVOLVER O PLANO
Uma boa solução precisa de um plano. Seguindo um
modelo simples e com o auxílio da equipa i3social, o
plano de negócio é criado por ti ou pela tua equipa

2ª PARTE

7 CAPTAR O FINANCIAMENTO
O programa Parcerias para o Impacto é uma excelente oportunidade.
Ajudamos-te a estruturar uma candidatura e a transformar a tua
ideia em ação.
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FINANCIAR AS TUAS IDEIAS
A i3Social quer apoiar os promotores de ideias com impacto social a obterem o melhor
financiamento para as suas ideias. Neste contexto, o Bootcamp Empreendedorismo
Social facultará informação útil sobre os mecanismos de financiamento disponíveis,
privilegiando os instrumentos da Portugal Inovação Social, concretamente as
Parcerias para o Impacto.
Este instrumento destina-se a financiar a implementação, desenvolvimento ou expansão de projetos inovadores com impacto social, assegurando 70% dos seus custos elegíveis. Os restantes 30% deverão ser assegurados por investidores sociais, públicos ou
privados.
O concurso, aberto a candidaturas até 9 de junho, considera prioritárias as seguintes
áreas temáticas, em resposta a problemáticas agravadas pela pandemia COVID-19:
EMPREGO (combate ao desemprego; promoção de novas competências e de novas
formas de trabalho programas de apoio ao desenvolvimento profissional de pessoas
com doença mental grave)
INCLUSÃO SOCIAL (prevenção e combate ao isolamento, à carência habitacional, à
pobreza e à violência doméstica)
SAÚDE (prevenção e combate à doença mental, nomeadamente depressão, psicose,
demência, burnout de profissionais de saúde e de cuidadores e stress pós-traumático;
combate aos comportamentos aditivos e de risco)
EDUCAÇÃO (prevenção e combate ao insucesso e ao abandono escolar; promoção
de novas formas de ensino e de aprendizagem e programas de apoio a crianças e
jovens com dificuldades de aprendizagem)
INCLUSÃO DIGITAL (combate ao défice de competências digitais de grupos sociais
vulneráveis; facilitação do acesso às tecnologias digitais)
CIDADANIA (promoção do voluntariado e do empreendedorismo social e desenvolvimento de grupos voluntários de autoajuda na área da saúde mental)
Este é o primeiro concurso de Parcerias para o Impacto que utiliza a Metodologia de
Custos Simplificados com o objetivo de ir ao encontro do processo de simplificação
administrativa que constitui um dos principais desígnios do atual período de programação.
Podes saber mais sobre o programa e sobre o concurso aberto aqui:
https://inovacaosocial.portugal2020.pt/2021/03/16/novo-concurso-parcerias-para-o-impacto/
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SOBRE A I3SOCIAL...
A I3Social é um projeto de inovação social que visa promover a capacitação de pessoas e entidades do território
BSE (Beiras e Serra da Estrela), articulando recursos, reforçando as competências e a cultura colaborativa como
forma de promover o empreendedorismo social, dando assim resposta a desafios sociais complexos.
O “despovoamento” na região é o principal problema social focado pela i3Social. Ele é, contudo, pela sua complexidade, efeito e causa de muitos outros problemas e emergências sociais que importam mitigar, tais como o reduzido
número de iniciativas empreendedoras e de emprego, a dificuldade na fixação de jovens, o envelhecimento populacional, a vulnerabilidade e o isolamento de população idosa, entre outros.
Partindo do trabalho de diagnóstico realizado, a I3Social surge como uma iniciativa de intervenção direta e agregadora de todos os municípios do território BSE, que procura criar as melhores condições para a dinamização territorial e reforço da capacidade de resposta às necessidades de inovação social de cada município. A solução I3Social
assenta em 3 grandes eixos de intervenção:
Incubação
Empoderando equipas/estruturas técnicas, de cada município, para a identificação, apoio e acompanhamento de
n ovas iniciativas empreendedoras de
inovação social, bem como apoiando a
dinamização de espaços de acolhimento das iniciativas empreendedoras (incubadoras) através de processos, práticas, instrumentos e acompanhamento;

Capacitação

Trabalho em rede

Capacitação
de
equipas
técnicas
para o apoio a novos
empreendedores
e
capacitação de empreendedores para o
desenvolvimento dos
seus projetos;

Congregando organizações do setor
social, económico, político e outros
stakeholders de relevo numa rede
com dinâmicas próprias que visam
o debate dos problemas, emergência de novas soluções, trabalho em
sinergia e reforço da capacidade de
atração de valor e investimento
para o território.

MÊDA

TERRITÓRIO

TRANCOSO

O território alvo das intervenções e ações previstas pelo

PINHEL

projeto abrange o conjunto dos 15 municípios que

CELORICO
DA BEIRA

FORNOS DE
ALGODRES

integram a Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da
Estrela (CIM BSE). São eles: Almeida, Belmonte, Celorico

ALMEIDA

GOUVEIA

da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de

GUARDA

Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda,

MANTEIGAS
SEIA

Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso.

BELMONTE

COVILHÃ

FUNDÃO
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SABUGAL

INSCRIÇÕES ABERTAS AQUI
https://tinyurl.com/i3social-Bootcamp

MAIS INFORMAÇÃO
CONTACTO
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www.i3social.pt

bootcamp@i3social.pt
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