
BORA MULHERES’ 2023

Condições de Participação

INSCRIÇÃO

● Para se inscrever deverá preencher o formulário em:
https://boramulheres.com/. Aceitaremos as inscrições por ordem de entrada.

● Inscrições até dia 21 de Fevereiro.
● Máximo de participantes: 400 vagas. Preenchidas por ordem de inscrição.

A QUEM SE DESTINA

● Para todas as mulheres, residentes em Portugal, que tenham um
conhecimento mínimo de língua portuguesa (falado e escrito).

● Mulheres empregadas ou desempregadas que consideram o trabalho
autónomo e o empreendedorismo como uma alternativa ao emprego por
conta de outrém;

● Apenas projetos originais desenvolvidos por uma empreendedora
podem ser inscritos no concurso.

PROCESSO DE SELEÇÃO:

Este programa de formação online consiste em duas fases:

- A primeira fase decorrerá de 3 a 5 de Março (sexta, sábado e domingo) das
9:00 às 13:30 em formato Online.

● Sexta-Feira, 3 de Março das 16:30 às 18:30
● Sábado, 4 de Março das 9:00 às 13:30
● Domingo, 5 de Março das 9:00 às 13:30

- A segunda fase consiste em mentoria por 12 semanas para as 15
empreendedoras selecionadas, será realizada de Abril a Junho de 2023.

https://boramulheres.com/


PRIMEIRA FASE: FORMAÇÃO ONLINE

Requisitos de participação

Os requisitos para poder participar na formação online, que se aplicam
igualmente à segunda fase, são os seguintes (conforme indicado na página de
inscrição):

● Ser mulher (será dada a preferência a quem não tenha participado
anteriormente no programa)

● Residir em Portugal.
● Ter uma ideia de projeto ou um projeto em estágio inicial e de qualquer

área

SEGUNDA FASE: MENTORIA

Requisitos de participação

Mulheres que preencham os requisitos da primeira fase e que também tenham:

● Presença confirmada através da folha de presenças em pelo menos de 75%
da formação online.

● Relacionamento com as entidades organizadoras: O objetivo do projeto
selecionado não pode entrar em conflito com a atividade da Coca-Cola ou
de outras instituições ou Associações com as quais colabore.

Processo de participação

Cumpridos os requisitos anteriores, as participantes deverão preencher um
“formulário de apresentação”, que será disponibilizado pelo Impact Hub Lisbon,
no qual poderão desenvolver detalhadamente a sua ideia de negócio ou projeto
de empreendedorismo. Este formulário irá fornecer as informações necessárias
para a seleção dos projetos que poderão avançar para a segunda fase do
programa e beneficiar de uma mentoria personalizada.



Critérios de seleção de projetos
O Impact Hub Lisbon será responsável pela seleção de 15 projetos de acordo com
os seguintes critérios:

Critérios de exclusão: não entrar em conflito com as entidades
organizadoras.

Critérios de avaliação, por ordem de relevância:
● Grau de viabilidade económica e de inovação do projeto.
● Grau de alinhamento do perfil pessoal com empreendedorismo.
● Potencial de impacto.

Seleção dos projetos que terão acesso à fase de mentoria
As 15 mulheres empreendedoras selecionadas vão beneficiar de um programa
de mentoria de Abril a Junho de 2023, que as ajudará no desenvolvimento e
evolução dos seus projetos.

Este programa de mentoria será realizado online, através das plataformas
acordadas entre o mentor e a empreendedora, e cada empreendedora
receberá um total de 12 horas de mentoria (4 horas por mês durante 3 meses).

Datas de Mentoria
Caso alguma das empreendedoras selecionada, não consiga receber a
mentoria nas datas estabelecidas, a confirmação desta impossibilidade
transfere o seu lugar para a participante seguinte, por ordem de avaliação
obtida.

Política de privacidade
Em conformidade com as disposições da regulamentação em vigor sobre
Proteção de Dados, informamos que Impact Hub Lisbon tratará os seus dados
apenas para executar o acordo assinado, para a manter informada sobre a
actividade da nossa empresa e para lhe fornecer informações sobre novos
produtos ou serviços de seu interesse, de acordo com o que está indicado na
nossa Política de Privacidade e onde você poderá consultar e exercer seus
direitos de acesso, retificação e exclusão.



Propriedade intelectual
A Organização do "Bora Mulheres reconhece os direitos de Propriedade
Intelectual das participantes do Projeto. A participante cede a sua visualização
unicamente para sua avaliação, sem exclusividade e por um tempo
determinado. Em nenhum caso será permitida a reprodução, cessão, venda,
aluguer ou empréstimo, comprometendo-se as entidades promotoras, a título
exemplificativo e não limitativo, a não ceder a sua utilização parcial ou total de
qualquer forma ou disponibilizá-la de outra forma a outras pessoas.

Disposições Finais
As avaliações realizadas nas diferentes fases têm carácter vinculativo, não
havendo lugar a recurso das decisões tomadas.
A organização não pode ser considerada responsável pela anulação, adiamento
ou alteração do programa em virtude de circunstâncias imprevistas ou casos de
força maior.
As situações omissas nas presentes condições de participação serão
devidamente analisadas e definidas pelas entidades organizadoras do
programa, o Impact Hub e a Coca-Cola.
A organização reserva-se o direito de, a qualquer momento, alterar as presentes
condições de participação, devendo para tal publicar uma versão revista no
website do programa.
A participação no programa implica, por parte das candidatas, a plena
aceitação das presentes condições de participação e a renúncia a reclamações
ou recursos, judiciais ou de outra natureza, relativamente a quaisquer decisões
das entidades organizadoras.


