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GOT TALENT

MISSÃO
UCRÂNIA



ADRITEM

A ADRITEM - Associação de Desenvolvimento

Regional Integrado das Terras de Santa Maria

- é uma entidade de direito privado, sem fins

lucrativos e com Estatuto de Utilidade Pública.



ADRITEM

A ADRITEM, atualmente, apresenta cerca de 120 entidades parceiras, desde

Municípios do Território de Intervenção, universidades e outras instituições

de ensino, associações empresariais e sectoriais, Juntas de freguesia,

cooperativas, organizações agrícolas, empresas de consultoria e formação,

associações culturais e recreativas, IPSS, etc.



ADRITEM

Visão

Ser um Organismo de referência e de excelência junto

das entidades oficiais, clientes, associados e outros

agentes económicos, locais, nacionais e internacionais,

na implementação de programas, de projetos e de

iniciativas que contribuam decisivamente no processo de

desenvolvimento local e regional.



ADRITEM

Missão

A ADRITEM tem como missão a promoção do

desenvolvimento da região numa perspetiva

integrada e de criação de valor sustentável,

tendente à melhoria das condições económicas,

ambientais, sociais e culturais das populações e do

Território.



GOT TALENT IN EDV

O Got Talent IN EDV é uma iniciativa de

Empreendedorismo e Inovação Social

promovida e dinamizada pela ADRITEM-

Associação de Desenvolvimento Regional de

Terras de Santa Maria, reconhecida e

cofinanciada pela Portugal Inovação Social.



GOT TALENT
MISSÃO UCRÂNIA

Enquadramento

Concurso de ideias para apoio à

integração/acolhimento/emprego de pessoas

deslocadas em Portugal (em especial de

nacionalidade ucraniana).

Vertentes:

- Empreendedorismo/ Criação próprio negócio

- Inovação Social



CANDIDATURAS – VERTENTE EMPREENDEDORISMO/ 
CRIAÇÃO DO PRÓPRIO NEGÓCIO

Desenvolvimento/ Expansão de 
atividades económicas, com 

Integração de Pessoas Deslocadas 

Criação do Próprio Negócio por 
Pessoas Deslocadas ou em que estes 
façam parte de equipa (enquanto 

sócios ou trabalhadores) 



CANDIDATURAS – VERTENTE INOVAÇÃO SOCIAL

Integração e Acolhimento

Conciliação
trabalho -

família

Redes de Interajuda Locais e 
Nacionais/Internacionais

Apoio à 
Contratação/Emprego

Apoio à Integração Profissional
Apoio ao 

Acolhimento 
Socio-laboral

Apoio à aprendizagem
laboral



DESTINATÁRIOS - VERTENTE EMPREENDEDORISMO/ 
CRIAÇÃO DO PRÓPRIO NEGÓCIO

• O concorrente individual deverá residir em Portugal e ter estatuto

de Pessoa Deslocada (com especial enfoque nos provenientes da

Ucrânia)

• Os coletivos e equipas concorrentes deverão integrar pessoas

residentes em Portugal, com estatuto de Pessoa Deslocada (em

particular proveniente da Ucrânia)

→ Individual, Coletivo ou Equipa até 4 elementos !



DESTINATÁRIOS - VERTENTE INOVAÇÃO SOCIAL

• Qualquer pessoa em nome individual ou coletivo formal (entidades) ou

informal (equipas), de qualquer nacionalidade

• Estudantes; empresas ou colaboradores; desempregados; autarquias

→ Individual, Coletivo ou Equipa até 4 elementos !



IMPLEMENTAÇÃO

Promover e 
desenvolver 

competências 
necessárias à 

implementação 
do projeto

(Bootcamp)

Bolsa de 
Tradutores 

(Ucraniano e 
Inglês)

Criação de 
Rede de 
Mentores

Apresentação a 
potenciais 

investidores

(Shark Tank e 
Impact IN)

Incubação de 
empresas na 
Rede Start IN

Programa de 
Aceleração 

para 
implementação 

do projeto



PRÉMIOS

Os 20 melhores projetos (10 de cada vertente) poderão beneficiar de:

• Bootcamp de Capacitação - programa de capacitação para apoio à

construção e maturação do projeto/ ideia de negócio (até 35 h)



Votados os 10 melhores projetos (5 de cada vertente)



PRÉMIOS

Os 10 melhores projetos (5 de cada vertente) poderão beneficiar de:

• Programa de Aceleração de Ideias - programa de capacitação para apoio à

construção de modelo de negócios (até 12 h)

• Programa de Mentoria/ Rede de Mentores - mentoria para

apoio à implementação do projeto/ideia de negócio

• Shark Tank – oportunidade de pitch do projeto a possíveis Investidores



Votados os 3 melhores projetos (de cada vertente)



PRÉMIOS

Os 3 melhores projetos (de cada vertente) poderão beneficiar de:

• Programa de Mentoria - mentoria para apoio à elaboração de

candidatura a financiamento comunitário (até 12h)

• Start IN - incubação na Rede de Incubadoras da ADRITEM



CRONOGRAMA

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

Submissão 

de 

Candidaturas

Análise de 

Candidaturas

Comunicação 

de 

Resultados

Bootcamp de 

Capacitação

Programa de 

Aceleração de 

Ideias + 

Programa de 

Mentoria

Shark Tank Incubação

Formulário

Online

Seleção das 

20 melhores 

ideias

4 dias de 

capacitação

Seleção das 5 

melhores ideias

2 dias de 

capacitação  + 

12h mentoria por 

equipa

3 Ideias 

Vencedoras 

+

2 Menções 

Honrosas

Rede de 

Incubadoras 

ADRITEM 

(Terras de 

Santa Maria)



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).

A candidatura pode ser submetida em ucraniano, português ou inglês!

→ O formulário online deverá ser preenchido até às 23h59 do dia 1 de Julho de

2022!

http://www.gottalent.pt/


COMO ME POSSO CANDIDATAR?

→ Deverá primeiro ler o Regulamento do Concurso e optar

pela vertente Inovação Social ou pela vertente

Empreendedorismo!



COMO ME POSSO CANDIDATAR?

→Para as Pessoas Deslocadas interessadas em concorrer à vertente de

Empreendedorismo, serão disponibilizadas ações de formação para

apoio à geração de ideias, em função do perfil de competências e

interesses do/a candidato/a.

→ Estas ações ocorrerão antes da data limite para submissão de

candidaturas (1 de Julho), mediante manifestação de interesse por

email – info@gottalent.pt .

mailto:info@gottalent.pt


CONTACTOS

+(351) 96 358 7013

+(351) 25 687 8230

adritem@adritem.pt

www.adritem.pt; 
www.gottalent.pt

Centro Cívico Justino Portal, 1º andar

Largo Justino Portal, Cesar
3700-616 Oliveira de Azeméis

http://www.adritem.pt/
http://www.gottalent.pt/


JUNTOS NO APOIO À INTEGRAÇÃO 

PROFISSIONAL E SOCIAL DE PESSOAS

DESLOCADAS PROVENIENTES DA UCRÂNIA


