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19, 20  e 21 outubro de 2022  

Acelera-te!

Bootcamp de aceleração de Ideias de Negócio



ALPE - Agência Local em 
Prol do Emprego 

Estrutura/ Serviço que operacionaliza

o Projeto Direitos & Desafios em Rede

e o Projeto Direitos & Desafios Inova

+, sendo promovido pela Câmara

Municipal de Santa Maria da Feira e

coordenada pela Casa dos Choupos –

CRL.



Tens uma ideia de negócio?

Participa numa ação intensiva com mentoria para te

apoiar na construção e aceleração do teu modelo de

negócio e na preparação de uma apresentação a um

júri, que atribuirá um prémio à melhor ideia!



1. Sumário:

O concurso de ideias surge da necessidade de estimular o desenvolvimento de ideias criativas que constituam

uma solução para uma necessidade ou problema e que venham a traduzir-se em projetos inovadores e

economicamente viáveis nas mais variadas áreas empresariais.

Este Bootcamp foi precedido de um concurso de ideias que serviu como rampa de lançamento para a incubação

de ideias com potencial económico no Concelho de Santa Maria da Feira. As ideias e os empreendedores com

maior potencial serão acelerados para a arquitetura de novos negócios.

Esta iniciativa promovida pelo projeto Direitos & Desafios Inova + – Contrato Local de Desenvolvimento Social

4G, terá o apoio do Município de Santa Maria da Feira através do Projeto Bizfeira.



1. Sumário:

Apoiar na construção de modelos de negócios, na planificação da

implementação de negócios e na preparação de uma apresentação

impactante;

Criar ainda uma forte rede de pares entre empreendedores;

Criar ainda uma prática de mentoria com recurso a empresários

experientes.

Destina-se tanto àqueles que já têm negócios criados bem como para

aqueles que têm uma nova ideia ou um projeto em fase de

lançamento



O programa desenrola-se de forma dinâmica ao longo de três dias, a

partir do know-how das pessoas participantes, dos facilitadores e dos

mentores conjugando ferramentas de construção de negócios com

estudos de caso e a aplicação prática a cada projeto.

Cada sessão inclui a apresentação de conceitos, modelos e

ferramentas seguida de tempo para aplicação em equipa, com o

acompanhamento dos facilitadores e de mentores experientes

(empresários convidados).

É um processo activo de (re)construção, avaliação e partilha, até

chegar ao produto final – um negócio inovador e diferenciado,

apresentado ao um júri.

2. Metodologia



2. Metodologia



2. Programa
Quarta-feira, dia 19-10-2022

09h00 - 09h30 Registo e acolhimento // Luis Magalhães

09h30 - 10h00 Arranque | Boas vindas // Adélia Antunes

10h00 - 10h30 Talentos, paixões e oportunidades de negócio // Adélia Antunes

10h30 - 11h30 Intervalo e dinâmica de apresentação // Joana Mimoso

11:30 - 13h00 Não há negócio sem Empreendedor// Joana Mimoso e mentores convidados

13h00 - 14h00 Almoço networking

14h00 - 15:00 Mapa de valores e a tomada de decisão// Joana Mimoso

15h00 - 16:00 Entender o Modelo de Negócios// Joana Mimoso 

16h00 – 18:00 Por onde Começar? // Pedro Carreto e Joana Mimoso



2. Programa
Quinta-feira, dia 20-10-2022

09h00 - 09h30 Dinâmica matinal // Joana Mimoso

09h30 - 10h30 Ponto de situação por parte dos participantes  // Joana Mimoso

10h30 – 11h30 Como desenhar uma proposta de valor//  Joana Mimoso

11h30 – 12h30 Mapa de empatia // Joana Mimoso

12h30 – 13:00 Como retornar o valor à organização //Pedro Carreto 

13h00 - 14h00 Almoço networking com “Júri Sombra”

14h00 – 16:00 Apresentação a “Júri Sombra” – Mónica Oliveira, Fernando Figueiredo, Sónia Faria *

16:00 – 17:00 “Comunicação digital nos negócios nascente” // Mónica Oliveira

17:00- 18:00 Preparação da apresentação ao Júri // Pedro Carreto e Joana Mimoso



2. Programa

Sexta-feira, dia 21-10-2022

09h00 - 09h30 Dinâmica matinal // Joana Mimoso

09h30-10h30 Ponto de situação // Joana Mimoso

10h30-13h00 Preparação da apresentação ao Júri

13h00-14h30 Almoço networking

14h30-16h00 Apresentação ao Júri

16h00-17h00 Feedback  do Júri

17h00 Networking e encerramento 



5. Regras e recomendações

● Espírito empreendedor;

● Todos as pessoas participantes devem respeitar as indicações e regras da equipa de capacitação e mentoria;

● O Bootcamp implica a participação nos três dias e não é permitida qualquer atividade paralela que não faça

parte da agenda;

● Não é permitido fumar dentro da sala de formação, nem fazer pausas propositadas para tal. O fumador

deverá usar os intervalos estipulados na agenda;

● O almoço será cortesia da organização. A escolha do menu deverá ser efetuada no Registo e não inclui

bebidas alcoólicas .



6. Equipa de capacitação e aceleração

A Adélia Antunes é Economista, Técnica Oficial de Contas e

Formadora. É técnica de apoio ao empreendedorismo e

responsável pelo Programa de Empreendedorismo da ALPE

desde 2007. Colaboradora da Casa dos Choupos, é,

atualmente, coordenadora do Projeto Direitos & Desafios

Inova +.

Foi responsável financeira de vários projetos de

intervenção social, diretora financeira em várias empresas

(Peles, Calçado e Vestuário), formadora e membro da

direção da Casa dos Choupos, CRL.



6. Equipa de capacitação e aceleração

Licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia 
do Porto, trabalhou mais de 16 anos em ambiente industrial, 
desempenhando funções de engenheiro projetista, diretor de 
produção, gestor de produto e diretor industrial. 

Formador desde 2005, NLP Master Practitioner desde 2011, 
Executive Coach e Analista Comportamental DISC pelo 
International DISC Institute desde 2016, Mestre de Reiki desde 
2012 e estudante de Medicina Tradicional Chinesa, faz do 
conhecimento e da sua aplicação a sua grande paixão.

Trainer certificado por Ken Blanchard para facilitação da 
Certificação de Liderança Situacional II, diretor executivo da Pedro 
Carreto Formação e Consultoria, empresa parceira para Portugal 
da Ken Blanchard Companies.



6. Equipa de capacitação e aceleração

Joana Mimoso é psicóloga, formadora e experiente em comunicação na área da 

publicidade,  as três vertentes de atuação onde distribuiu o seu tempo durante 7 

anos. No desempenho destes vários papéis  percebeu que as questões ligadas ao 

empreendedorismo, à gestão executiva, à gestão de pessoas, à motivação, à 

liderança, à criação de marca, ao storytelling tinham impacto quer ao nível 

individual, quer ao nível empresarial.

A sede do conhecimento e a vontade de estar sempre mais perto das pessoas, 

levou-a a progredir, procurar ferramentas e metodologias inovadoras.

É facilitadora Points of You, especialista em mindfulness, coach, consultora e 

mentora de projetos em ambiente organizacional desde 2018 e, mais 

recentemente, faz parte da equipa especializada em Liderança Situacional II e 

CHO da empresa Pedro Carreto - Consultoria e Formação



4. Local de realização

In Europarque - Santa Maria da Feira.
Rua Interior do Europarque

4520-153 Santa Maria da Feira

✔



9. Mais informações e contactos

Formulário candidatura disponível em https://cutt.ly/lXOPgB0

Normas de Participação disponíveis em https://cutt.ly/uXOH8si

ALPE - Agência Local em Prol do Emprego

Projeto Direitos & Desafios Inova + // CLDS4G

Edifício da Cooperativa Agrícola de Santa Maria da Feira

Rua Moinho das Campainhas, 1º andar
4520-240 Santa Maria da Feira

tlf: 256 372 076 | 913028299
email: alpe.neg@direitosedesafios.com

https://cutt.ly/lXOPgB0
https://cutt.ly/uXOH8si





