
 

 

 
REGULAMENTO 

BOOTCAMP DE EMPREENDEDORISMO DE INOVAÇÃO SOCIAL 
1.ª EDIÇÃO – 2019 

 
1. ENQUADRAMENTO 

O 1º Bootcamp de Empreendedorismo de Inovação Social em Leiria é dinamizado pela incubadora LIS 
(Leiria Inovação Social), promovida pela IDDNET, em parceria com o IES – SBS (Instituto de 
Empreendedorismo Social – Social Business School). O Bootcamp consiste numa formação intensiva que 
oferece aos participantes a possibilidade de desenvolverem, em equipa, o conceito e desenho de novas 
iniciativas empreendedoras ou redesenho de iniciativas já existentes, definindo os seus modelos de negócio 
e planos de implementação. 

O objetivo é criar projetos inovadores sustentáveis capazes de responder a problemas sociais negligenciados 
que afetam a região e deste modo contribuir para a melhoria significativa da qualidade de vida da sua 
população, potenciando a sua harmonia social, económica, ambiental e cultural através da inovação social. 

 

2. CANDIDATURAS E ELEGIBILIDADE 

Esta iniciativa será gratuita e destina-se às melhores ideias e projetos de inovação social que apresentem a 
candidatura até ao dia 6 de junho. 

Candidatura: realiza-se através do preenchimento de formulário online, disponível no site da IDDNET 
(www.iddnet.pt). 
Podem-se candidatar equipas de 3 a 4 elementos, ou indivíduos, caso em que as equipas serão formadas no 
primeiro dia. As inscrições no formulário deverão identificar todos os candidatos do grupo até um limite de 4 
elementos.  

Prazo: até às 24h do dia 6 de junho de 2019. 

Elegibilidade: 

 Ter mais e 18 anos; 
 Ter uma ideia para um projeto com impacto social ou uma iniciativa em fase de lançamento e querer 

redesenhá-la; 
 Os projetos podem ser independentes ou estarem a ser desenvolvidos no contexto de uma organização 

já existente; 
 É encorajada a participação de pessoas dos três setores: privado, público e economia social, assim como 

outras pessoas que procurem conhecer mais sobre Empreendedorismo Social.  

 

3. SELEÇÃO DE CANDIDATURAS 

Serão selecionados 9 projetos/iniciativas de empreendedorismo/inovação social, com base nos seguintes 
critérios de avaliação: 

 Relevância do problema social e/ ou ambiental; 
 Grau de inovação de impacto que poderá ser gerado pelo projeto. 



 

 

A comunicação do resultado será realizada através do endereço de e-mail indicado no formulário de 
candidatura por parte dos projetos, na semana de 10 de junho. 

 

4. AGENDA 

 

 

5. DIREITOS DOS/AS PARTICIPANTES 

Durante o Bootcamp, as equipas/ projetos de inovação social, terão acesso a: 

 Workshops presenciais; 
 Apoio no desenvolvimento do seu modelo de negócio; 
 Kit de ferramentas práticas; 
 Manual para transformar o mundo da IES; 
 Tratamento dos dados pessoais em conformidade com o disposto na Lei de Proteção de Dados 

Pessoais, aprovada pela Lei Nº 67/98, de 26 de outubro de 1998 e posteriormente alterada. 

 

6. DEVERES DOS/AS PARTICIPANTES 

Durante o Bootcamp, as equipas/projetos comprometem-se a: 

 Respeitar e cumprir com assiduidade e pontualidade a calendarização e horários estabelecidos; 
 Disponibilizar a informação sobre o projeto que seja solicitada, por ser relevante para a participação; 
 Reconhecer e aceitar que, em caso de incumprimento por parte dos participantes, a LIS – Leiria 

Inovação Social terá prejuízos na qualidade do Bootcamp e poderá decidir com este fundamento a 
suspensão da sua participação. 
 
 
 

14 de junho - Dia 1 15 de junho - Dia 2 16 de junho - Dia 3 
Hora Descrição Hora Descrição Hora Descrição 

    8h00 Dinâmica matinal 8h00 Dinâmica matinal 
    9h00 Ponto da situação 9h00 Ponto da situação 
    10h00 Sessão III: Valor 10h00 Pitch Back 
    11h15 Intervalo/ Coffee Break 11h00 Intervalo/ Coffee Break 
    11h30 Sessão IV: Solução 11h15 Sessão X: Comunicação 
    12h45 Sessão V: Sustentabilidade 12h00 Preparação para Pitch 
    13h45 Almoço 12h30 Almoço 
    14h45 Ponto da situação 13h30 Cont. Preparação para Pitch 

17h00 Registo 15h15 Sessão VI: Impacto 15h30 Pitch a painel de júri 
18h00 Arranque/ Boas-vindas 16h30 Intervalo/ Coffe Break 17h00 Intervalo/ Coffe Break 

19h00 
Sessão I: Introdução ao 

Empreendedorismo Social  16h45 Sessão VII: Teoria da Mudança  17h30 Anúncio do vencedor 

20h00 Jantar comunitário partilhado 
 

18h45 
Sessão VIII: Piloto 

Sessão IX: Fontes Financiamento  
18h30 Networking e encerramento 

21h00 Formação de equipas 19h45 Missão t-shirt     
22h00 Sessão II: Problema 20h30 Um jantar com…     



 

 

 
 

7. SEGURO 

Todos os participantes terão cobertura de um seguro de responsabilidade civil durante a frequência do 
programa. O seguro é gratuito e obrigatório pelo que cada participante deverá fornecer as informações 
necessárias à entidade promotora para que a apólice possa ser ativada. 
 

Para mais informações ou questões adicionais:  tel.  244 859 460 | e-mail  social@iddnet.pt 

 


