


OBJETIVO

Este programa tem como objetivo prolongar o processo de

aprendizagem através de um apoio estruturado aos

projetos, independentemente da fase do ciclo de vida em

que se encontrem.

Assim, os projetos ganham as competências, os contactos e

as ferramentas necessárias para que possam evoluir,

crescer e aumentar o seu impacto.

ENQUADRAMENTO

O Programa de Mentoria é uma iniciativa promovida pela

Câmara Municipal do Porto integrada na atividade do

Centro de Inovação Social do Porto - CIS Porto. A 3ª Edição

do Programa de Mentoria resulta das aprendizagens

adquiridas ao longo de duas edições promovidas pelo CIS

Porto e dinamizadas pelo IES – Social Business School.

Nesta 3ª edição, o IES – SBS manter-se-á ligado ao

Programa como Consultor Estratégico.



DURAÇÃO

O programa desenvolve-se ao longo de 6 meses, de

dezembro de 2021 até junho de 2022.

DESTINATÁRIOS

• Projetos cuja área de atuação inclua a cidade do Porto.

• Projetos de inovação social que tenham já iniciativas

concretas (que não estejam em fase de ideação)

CONTRAPARTIDA

O programa é gratuito, sendo a participação sujeita a

inscrição e posterior seleção.

A única contrapartida que exigimos aos projetos

selecionados é o compromisso de cumprir com o programa

(ver página 10)

SELEÇÃO

A candidatura é feita através do formulário de inscrição que

será avaliado pela equipa do CIS Porto. No caso da equipa

entender, poderá ser ainda feito um contacto ao projeto

para esclarecimento.



FASES DO PROCESSO



1. DIAGNÓSTICO

O projeto terá de responder a um inquérito diagnóstico,

com 5 dimensões de análise: problema, modelo de negócio,

modelo de gestão, modelo de impacto e modelo de

crescimento.

Com base nesta análise, é identificado o ciclo de vida em que

se encontra o projeto e são apresentadas propostas das

principais metas a alcançar.

2. ALOCAÇÃO

A cada projeto é alocado um/a mentor/a, responsável pelo

apoio e suporte durante o programa. A alocação é feita

tendo em conta a disponibilidade horária de cada parte, a

área de expertise do/a mentor/a e as características do

projeto.

3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Com base no diagnóstico feito ao projeto, é feito um Plano

de Desenvolvimento do Projeto (PDP) em que são sugeridas

metas a alcançar, tipo de investimento adequado e

benchmarking de outros projetos.

4. MENTORIA

O/a mentor/a acompanha a equipa responsável pelo projeto

durante 6 meses, acelerando a sua evolução e tentando

alcançar as metas definidas no diagnóstico e/ou outras

definidas em conjunto com o/a mentor/a como sendo

prioritárias para o desenvolvimento do projeto.

FASES DO PROCESSO



CRONOGRAMA



SESSÃO 0

TESTE

Primeiro contacto do mentor e

projeto (testar matching e química)

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS

Revisão do PDP com o projeto (discussão

dos resultados, metas já atingidas e definição

de metas a atingir)

SESSÃO 1 SESSÕES 2 - 5 SESSÃO 6

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

MONITORIZAÇÃO

Mentor/a faz a monitorização e apoio ao

cumprimento das metas definidas ‒ pelo menos

1 sessão por mês. O projeto e o mentor devem

fazer o registo das sessões no modelo

providenciado

BALANÇO

Balanço do trabalho 

desenvolvido, feedback e 

preenchimento do Relatório 

Final 

Junho 

Nota: Este programa tem por base a metodologia e conhecimento desenvolvidos em parceria com o IES – Social Business School, no âmbito das edições anteriores do Programa de Mentoria.

CRONOGRAMA

Novembro

DIAGNÓSTICO



SESSÃO 0

TESTE
DEFINIÇÃO DE 
OBJETIVOS

SESSÃO 1 SESSÕES 2 - 5 SESSÃO 6

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

MONITORIZAÇÃO BALANÇO

Junho 

REUNIÃO DE

PROJETOS

REUNIÃO DE

PROJETOS

REUNIÃO DE

PROJETOS

Nota: Este programa tem por base a metodologia e conhecimento desenvolvidos em parceria com o IES – Social Business School, no âmbito das edições anteriores do Programa de Mentoria.

CRONOGRAMA

Para além das sessões individuais com o/a mentor/a, o programa inclui também sessões conjuntas com todos os

projetos participantes. O objetivo é promover a partilha de conhecimento e experiência entre os projetos.



COMPROMISSO



COMPROMISSO A ASSUMIR:

• Participar nos 6 meses do programa

• Preencher o Inquérito de Diagnóstico do Projeto (1h30 –

2h00)

• Participar nas reuniões de Mentoria mensais (pelo menos 1h)

• Registar as sessões de Mentoria no modelo determinado

para o efeito

• Participar nas 3 reuniões de projetos (1h cada)

• Contribuir para a elaboração do Relatório Final do programa

COMPROMISSO

O Programa de Mentoria é uma oportunidade única para os

inovadores sociais fazerem avançar os seus projetos, recebendo

acompanhamento personalizado e individualizado de um/a

mentor/a.

Os nossos mentores são pessoas com vasta experiência que se

dedicam voluntariamente a contribuir para o crescimento

destes projetos.

Como tal, procuramos empreendedores e equipas que tenham

disponibilidade e assumam o compromisso com o nosso

Programa de Mentoria.



PRÓXIMOS PASSOS



PRÓXIMOS PASSOS

• As inscrições estarão abertas até dia 10 de novembro;

• Até 13 de novembro enviaremos resultados da seleção;

• Os projetos selecionados irão receber, juntamente com os resultados da seleção, o Inquérito

Diagnóstico para preenchimento.

No caso de dúvidas, poderá contactar a equipa do CIS Porto, através do email cisporto@cm-porto.pt ou do

contacto telefónico 225 899 260.

mailto:cisporto@cm-porto.pt


www.porto.pt


