
PROJETO GOT TALENT 2IN edv



APRESENTAÇÃO

Got Talent IN EDV

O Got Talent IN EDV é uma iniciativa de

Empreendedorismo e Inovação Social promovida e

dinamizada pela ADRITEM e cofinanciada pela

Portugal Inovação Social.



APRESENTAÇÃO

Got Talent IN EDV

Missão: ativar processos de inovação social,

promover o potencial de impacto de projetos

empreendedores e potenciar a atração de investimento

para a promoção do desenvolvimento sustentável do

território, a nível económico, social e ambiental.



PROGRAMA DE 

EMPREENDEDORISMO

ESCOLAS 

YOUNG SOLUTIONS

Sensibilização dos jovens para os 

novos conceitos e preparação para as 

soft skills e competências do futuro

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO

ORGANIZAÇÕES DA ECONOMIA SOCIAL

SOCIAL IN

Capacitação para as respostas aos desafios 

sociais e societais associados ao apoio social, 

a externalidades positivas de impacto social 

na melhoria do bem-estar da comunidade

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO 

ENSINO SUPERIOR

2 INNOVATION INDUSTRY

Criação de oportunidades para o surgimento 

de novos empreendedores e empresários, e 

para a atração de investimento

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO 

INTRA-EMPRESAS

2 IN

Novos valores empresariais, nova indústria, 

digitalização, economia circular, produção 

sustentável, reindustrialização, serviços de valor 

acrescentado

CENTRO DE 

ATRAÇÃO DE 

INVESTIMENTO

DE IMPACTO

(IMPACT IN)



GOT TALENT
2IN edv

Enquadramento

Concurso de ideias/projetos de impacto social e/ou
ambiental positivo, que procurem resolver/ minimizar
desafios e problemáticas graves e negligenciadas, de
âmbito local e regional, por via de soluções inovadoras.



ÁREAS TEMÁTICAS/DESAFIOS

Ambiente Cultura Economia Educação
Desertificação 
do Meio Rural

Marketing Saúde Tecnologia
Economia 
Circular

Emprego

Turismo Envelhecimento
Fixação de 

Talento
Formação 
Profissional

Inclusão



DESTINATÁRIOS

Podem candidatar-se:

• Jovens qualificados a partir dos 18 anos (nível 5 ou superior)

• Estudantes (a frequentar o ensino politécnico, universitário ou pós-

universitário), ativos (a trabalhar por conta própria ou de outrem) ou

desempregados.

→ Equipas: 2 a 4 elementos !



OBJETIVOS

Promover e 
desenvolver 

competências 
técnicas, pessoais, 
sociais e humanas

Promover o 
espírito 

empreendedor e 
a cultura de 

inovação social

Criar 
oportunidades 

para o 
surgimento de 

novos 
empreendedores 

e empresários

Potenciar a 
geração de 
ideias e a 

construção de 
soluções para 

desafios sociais e 
societais

Potenciar a 
atração de 

investimento para 
o território

Aproximar o 
sistema de ensino 

do tecido 
empresarial e 
industrial e das 

organizações da 
sociedade civil do 

território



IMPACTO ESPERADO

5 projetos/unidades de negócio/start ups passíveis de financiamento e implementação 
no território do EDV

40 projetos relevantes para responder às necessidades identificadas

100 ideias empreendedoras de jovens qualificados (nacionais e internacionais)

O Concurso Got Talent - 2IN edv visa alcançar:



CRONOGRAMA

01. 02. 03. 04. 05. 06.

Submissão de 

Candidaturas

Análise de 

Candidaturas

Comunicação 

de Resultados

Bootcamp de

Pré-Aceleração 

de Ideias

Programa de 

Aceleração de 

Ideias

Shark Tank

Formulário

Online

Seleção das 20 

melhores ideias

5 dias de 

capacitação

Seleção das 5 

melhores ideias

12 horas de 

capacitação por 

equipa

3 Ideias 

Vencedoras 

+

2 Menções 

Honrosas



COMO ME POSSO CANDIDATAR?

A candidatura deve ser formalizada mediante o preenchimento do formulário

de candidatura online, disponível no site do Got Talent (www.gottalent.pt).

→ O formulário online deverá ser preenchido até às 23h59 do dia 27 de

Fevereiro de 2022 (Domingo)!

http://www.gottalent.pt/


CONTACTOS

+(351) 96 358 7013

+(351) 25 687 8230

adritem@adritem.pt

www.adritem.pt

Centro Cívico Justino Portal, 1º andar

Largo Justino Portal, Cesar
3700-616 Oliveira de Azeméis



JUNTOS PELA INOVAÇÃO E O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 

TERRAS DE SANTA MARIA!


