Guia de Candidatura
Este guia tem como objetivo ajudá-lo a aceder à plataforma de
candidaturas, mostrando passo a passo como se inscrever e proceder ao
preenchimento do formulário de candidatura.

Guia de Candidatura
PASSO 1: Aceder à página
Entrar na página do Programa
diretamente na página de F6S.

Mais

Ajuda

ou

Deve inscrever-se na plataforma através de uma das três
opções: LinkedIn, Facebook ou endereço de email.

PASSO 2: Colocar o nome da sua
Startup/IPSS
Coloque aqui o nome da sua Startup/IPSS
e selecione “create”.
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PASSO 3: Convide membros da equipa (facultativo)
Adicione aqui a informação dos outros membros da equipa, seguido do botão
“invite” e quando terminar, feche a janela.
Os membros adicionados irão receber um email-convite para se inscreverem no F6S.
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PASSO 4: Iniciar a candidatura

PASSO 5: Preenchimento do Formulário 1/4

A partir de agora poderá iniciar o preenchimento do
formulário de candidatura em “create new”.

Esta primeira parte do formulário (“Basic
information”) tem as questões em língua inglesa,
onde se requer informação geral sobre a
Startup/IPSS e somente as questões assinaladas
com um “*” requerem resposta obrigatória.
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PASSO 6: Preenchimento do Formulário 2/4

PASSO 7: Preenchimento do Formulário 3/4

Seguidamente terá a secção “Update your Team”
onde terá a oportunidade de adicionar os restantes
membros da equipa.

E a última secção corresponde às questões da
candidatura, propriamente dita.
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PASSO 8: Preenchimento do Formulário 4/4

PASSO 9: Confirmação da Candidatura

Depois de terminado o questionário, basta escolher
“Aceitar” a política de dados do Programa e finalizar a
candidatura em “Connect with…”.

Após o último passo, irá receber, na sua caixa de
correio, um email de confirmação de
candidatura.

NOTA:
Somente
as
candidaturas finalizadas
(com resposta a todas as
questões
obrigatórias)
serão avaliadas para a
próxima fase.

Guia de Questões
Nesta secção, iremos ajudá-lo a responder da melhor forma a cada uma
das questões colocadas, procurando mostrar o que é esperado em todas
as respostas e dando exemplos concretos.

Descreva a equipa por trás do projeto:
(Identifique todos os elementos da sua equipa, as suas competências técnicas, formação, funções a
desempenhar no projeto. Identifique também, caso exista, quais as necessidades de competências que tem
de adquirir para a sua equipa)
Ex: Miguel Lopes, CEO, Mestrado em Gestão pelo ISCTE. Tem como funções a coordenação da equipa,
gestão operacional e estratégica e vendas. www.linkedin.com/XXXX
Para a equipa é essencial encontrar um sócio ou prestador de serviços para o desenvolvimento da
plataforma.

Descrição do projeto:
(Faça uma pequena descrição do seu projeto, explique de forma resumida o Problema que procura resolver,
quem são os seus clientes e qual o produto/serviço que está a criar para resolver este problema)
Ex: Uma plataforma que permite encontrar produtos e serviços sustentáveis em cada região ou cidade, de
forma a ajudar os consumidores a encontrar de forma simples e rápida opções de produtos sustentáveis.

Qualifique o seu impacto social. Que mudanças na educação está a propor para melhorar
a igualdade de oportunidades?
(Explique de que modo o seu projeto responde às expectativas dos grupos alvo e em que medida estes
poderão e quererão apropriar-se da sua solução/projeto.)
Ex: Um projeto que proponha um mecanismo de fácil acesso à Educação e intuitivo que facilite a conexão
entre estudantes, ajudando-os mutuamente em diferentes zonas remotas.

Quantifique esse mesmo impacto social. Qual o nº de beneficiários / pessoas impactadas
pelo projeto? No caso digital, qual o nº de utilizadores/inscritos e de usuários ativos? Se
aplicável refira outro indicador de medição.
(Refira todos os indicadores que vão permitir medir o impacto social do seu projeto e explique, recorrendo a
números, quais os efeitos do seu projeto - efeitos a curto e longo prazo, diretos ou indiretos.)
Ex: Um projeto que tenha 5000 utilizadores, onde 67% são utilizadores ativos com uma taxa de retenção de
45% nos primeiros 6 meses do ano.

Qual é o modelo de negócio?
(Explique o seu modelo, quais as fontes de receita do projeto e previsão de vendas)
Ex: O modelo de negócio baseia-se num serviço de subscrição freemium. O utilizador tem acesso gratuito à
plataforma com publicidade, se pagar a mensalidade no valor de 5€, tem acesso sem publicidade e a
conteúdos extra. Estimamos vendas no segundo ano de 20.000€, com uma margem de lucro de 14% e que
crescerá 20% anualmente.

Por favor explique o que distingue o projeto. Qual é o seu caráter inovador em
comparação com as respostas tradicionais?
(Faça uma pequena descrição de qual o valor acrescentado do seu projeto.)
Ex: Um projeto utiliza algoritmos de Inteligência Artificial que permitem detectar com um grau de 94% de
precisão o momento exato em que o acontecimento irá se proporcionar, melhorando de acontecimento para
acontecimento.

Quais os 3 principais objetivos estratégicos que pretende alcançar em 3 anos e
porquê?
(Explique quais são as principais metas que precisa de atingir nos próximos 3 anos de forma a garantir que o
seu projeto tem sucesso)
Ex: No primeiro ano, temos o grande objetivo de validar todos os pressupostos do nosso modelo de
negócio. No segundo ano queremos lançar a plataforma e alcançar os primeiros clientes pagos. No terceiro
ano procuramos crescer no mercado e captar investimento.

Critérios de Avaliação
Os critérios de avaliação são usados pela equipa do programa e de jurados
para avaliar os projetos candidatos, de uma forma calibrada, justa e
transparente. Em cada um dos 5 critérios de avaliação é atribuída uma
pontuação de 1 a 5, consoante o desempenho em cada um dos critérios,
sendo 1 o valor mais baixo e 5 o valor mais alto.

Impacto Social:
Refere-se às mudanças a longo prazo, resultantes da atividade da organização, que afetem positivamente
indivíduos, comunidades e a sociedade como um todo; Este critério é fundamental para análise
qualitativa e quantitativa do apoio dado às comunidades pelos projetos.
1 - Nenhum Impacto identificado.
2 - Impacto existente mas baixo de acordo com a análise qualitativa e quantitativa.
3 - Impacto existente com provas apresentadas qualitativas ou quantitativas.
4 - Impacto existente com provas apresentadas qualitativas e quantitativas, mostrando bom
conhecimento sobre estas métricas.
5 - Impacto alto e claro com provas qualitativas e quantitativas, mostrando excelente conhecimento
sobre estas métricas.

Potencial de Crescimento:
Refere-se à capacidade da organização, projeto e equipa terem potencial de desenvolvimento e
crescimento, fomentando a geração de emprego; Este critério é essencial, uma vez que os projetos têm
de garantir sustentabilidade e perspetiva de crescimento em curto/médio prazo.
1 - Não tem potencial de crescimento.
2 - Baixo potencial de crescimento e baixo potencial de desenvolvimento.
3 - Potencial de crescimento alto e baixo potencial de desenvolvimento.
4 - Potencial de crescimento baixo e alto potencial de desenvolvimento.
5 - Potencial de crescimento alto e alto potencial de desenvolvimento.

Equipa:
Procura avaliar a maturidade, complexidade e complementaridade da equipa por trás do
projeto/entidade/organização; As equipas são críticas para o sucesso de qualquer projeto, daí a sua
importância e inclusão.
1 - Não tem competências nem experiência.
2 - Tem algumas competências mas é inexperiente.
3 - Tem competências mas é inexperiente.
4 - Tem competências e alguma experiência.
5 - Tem competências e é muito experiente.

Inovação:
Avalia o grau de inovação do projeto, segundo as seguintes dimensões: novidade da solução,
interação de novas tecnologias, ferramentas e/ou know-how, causa nunca antes apoiada (problemas
emergentes) e novas dinâmicas, metodologias, processos e sinergias entre parceiros; Este critério é
fundamental, uma vez que avalia a diferenciação das respostas na abordagem aos problemas sociais.
1 - A equipa não responde ou não destaca qualquer tipo de inovação associada ao projeto, nem valor
acrescentado para os clientes e/ou utilizadores.
2 - A equipa responde mas não é claro qual o tipo de inovação associada ao projeto mas existe algum
valor acrescentado para os clientes e/ou utilizadores.
3 - A equipa apenas identifica o tipo de inovação associada ao projeto, mas não é claro qual o valor
acrescentado para os clientes e/ou utilizadores.
4 - A equipa identifica claramente a inovação associada ao projeto mas o valor acrescentado para os
clientes e/ou utilizadores é baixo.
5 - A equipa identifica claramente quer a inovação associada ao projeto, quer o valor acrescentado
para os clientes e/ou utilizadores.

Exequibilidade:
Avalia o grau de viabilidade e sustentabilidade do projeto. A análise da viabilidade do projeto é
necessária pois permite perceber a sua sustentabilidade, assim como necessidade de investimento.
1 - O projeto não apresenta qualquer grau de sustentabilidade nem é viável.
2 - O projeto apresenta baixo grau de sustentabilidade mas não é viável.
3 - O projeto apresenta baixo grau de sustentabilidade e é viável.
4 - O projeto apresenta alto grau de sustentabilidade mas é pouco viável.
5 - O projeto apresenta alto grau de sustentabilidade e viabilidade.

Obrigado.
NOTA: Para mais questões,
por favor contactar:

www.maisajuda.pt

Patrícia Almeida:
patricia.almeida@beta-i.com
Cláudia Varandas:
claudia.varandas@beta-i.com
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