PLANO DE CAPACITAÇÃO DA IIES PARA A GERAÇÃO DE IMPACTO E
INVESTIMENTO SOCIAL
O QUE É?
O Plano de Capacitação para a Geração de Impacto e Investimento Social é o instrumento de apresentação da estratégia de preparação da Iniciativa de Inovação e
Empreendedorismo Social (IIES) para se tornar capaz de gerar impacto social de forma previsível e de captar investimento social. O Plano de Capacitação é desenvolvido
com base nos resultados do Diagnóstico de Necessidades de Capacitação da IIES para Geração de Impacto e Investimento Social.
Apoio ao preenchimento deste modelo encontra-se disponível no “Guia para Apoio à Elaboração de Candidaturas”.
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Planeamento das intervenções de capacitação

a. Intervenções de capacitação a realizar:
(a preencher para cada uma das necessidades de capacitação identificadas no Diagnóstico e para as quais se pretende desenvolver uma intervenção de
capacitação – max. 5 necessidades / 5 intervenções)
Necessidade 1
- Necessidade de capacitação:
Escrever aqui (até 200 carateres)

- Intervenção de capacitação correspondente (Intervenção 1):
Escrever aqui (até 500 carateres)

- Ações de capacitação a desenvolver no âmbito da intervenção:
Formação ☐ Mentoria ☐ Consultoria ☐
- Explicação & Justificação (incluindo formato previsto para envolvimento de prestadores externos de serviços de capacitação):
Escrever aqui (até 2500 carateres)

- Produtos / evidências resultantes1:
Escrever aqui (até 750 carateres)

- Explicação & Justificação:
Escrever aqui (até 1500 carateres)

1

A apresentação da(s) evidência(s) / do(s) produto(s) resultante(s) da intervenção de capacitação realizada, para efeitos de pagamento, integrará ainda, no caso das intervenções
de capacitação adicionais, a apresentação obrigatória de um relatório resumo de execução da intervenção, preenchido segundo um modelo que será disponibilizado no website da
EMPIS, o qual agrega a “Declaração de Compromisso do Prestador de Serviços” prevista no ponto 3 do Aviso de Abertura de Concurso.
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Necessidade 2
- Necessidade de capacitação:
Escrever aqui (até 200 carateres)

- Intervenção de capacitação correspondente (Intervenção 2):
Escrever aqui (até 500 carateres)

- Ações de capacitação a desenvolver no âmbito da intervenção:
Formação ☐ Mentoria ☐ Consultoria ☐
- Explicação & Justificação (incluindo formato previsto para envolvimento de prestadores externos de serviços de capacitação):
Escrever aqui (até 2500 carateres)

- Produtos / evidências resultantes2:
Escrever aqui (até 750 carateres)

- Explicação & Justificação:
Escrever aqui (até 1500 carateres)

2

A apresentação da(s) evidência(s) / do(s) produto(s) resultante(s) da intervenção de capacitação realizada, para efeitos de pagamento, integrará ainda, no caso das intervenções
de capacitação adicionais, a apresentação obrigatória de um relatório resumo de execução da intervenção, preenchido segundo um modelo que será disponibilizado no website da
EMPIS, o qual agrega a “Declaração de Compromisso do Prestador de Serviços” prevista no ponto 3 do Aviso de Abertura de Concurso.
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Necessidade 3
- Necessidade de capacitação:
Escrever aqui (até 200 carateres)

- Intervenção de capacitação correspondente (Intervenção 3):
Escrever aqui (até 500 carateres)

- Ações de capacitação a desenvolver no âmbito da intervenção:
Formação ☐ Mentoria ☐ Consultoria ☐
- Explicação & Justificação (incluindo formato previsto para envolvimento de prestadores externos de serviços de capacitação):
Escrever aqui (até 2500 carateres)

- Produtos / evidências resultantes3:
Escrever aqui (até 750 carateres)

- Explicação & Justificação:
Escrever aqui (até 1500 carateres)

3

A apresentação da(s) evidência(s) / do(s) produto(s) resultante(s) da intervenção de capacitação realizada, para efeitos de pagamento, integrará ainda, no caso das intervenções
de capacitação adicionais, a apresentação obrigatória de um relatório resumo de execução da intervenção, preenchido segundo um modelo que será disponibilizado no website da
EMPIS, o qual agrega a “Declaração de Compromisso do Prestador de Serviços” prevista no ponto 3 do Aviso de Abertura de Concurso.
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Necessidade 4
- Necessidade de capacitação:
Escrever aqui (até 200 carateres)

- Intervenção de capacitação correspondente (Intervenção 4):
Escrever aqui (até 500 carateres)

- Ações de capacitação a desenvolver no âmbito da intervenção:
Formação ☐ Mentoria ☐ Consultoria ☐
- Explicação & Justificação (incluindo formato previsto para envolvimento de prestadores externos de serviços de capacitação):
Escrever aqui (até 2500 carateres)

- Produtos / evidências resultantes4:
Escrever aqui (até 750 carateres)

- Explicação & Justificação:
Escrever aqui (até 1500 carateres)

4

A apresentação da(s) evidência(s) / do(s) produto(s) resultante(s) da intervenção de capacitação realizada, para efeitos de pagamento, integrará ainda, no caso das intervenções
de capacitação adicionais, a apresentação obrigatória de um relatório resumo de execução da intervenção, preenchido segundo um modelo que será disponibilizado no website da
EMPIS, o qual agrega a “Declaração de Compromisso do Prestador de Serviços” prevista no ponto 3 do Aviso de Abertura de Concurso.
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Necessidade 5
- Necessidade de capacitação:
Escrever aqui (até 200 carateres)

- Intervenção de capacitação correspondente (Intervenção 5):
Escrever aqui (até 500 carateres)

- Ações de capacitação a desenvolver no âmbito da intervenção:
Formação ☐ Mentoria ☐ Consultoria ☐
- Explicação & Justificação (incluindo formato previsto para envolvimento de prestadores externos de serviços de capacitação):
Escrever aqui (até 2500 carateres)

- Produtos / evidências resultantes5:
Escrever aqui (até 750 carateres)

- Explicação & Justificação:
Escrever aqui (até 1500 carateres)

5

A apresentação da(s) evidência(s) / do(s) produto(s) resultante(s) da intervenção de capacitação realizada, para efeitos de pagamento, integrará ainda, no caso das intervenções
de capacitação adicionais, a apresentação obrigatória de um relatório resumo de execução da intervenção, preenchido segundo um modelo que será disponibilizado no website da
EMPIS, o qual agrega a “Declaração de Compromisso do Prestador de Serviços” prevista no ponto 3 do Aviso de Abertura de Concurso.
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b. Prestadores de serviços consultados para elaboração do orçamento
(a preencher para cada uma das intervenções de capacitação identificadas na secção anterior: a. Intervenções de capacitação a realizar)

INTERVENÇÃO
DE
CAPACITAÇÃO

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
CAPACITAÇÃO CONSULTADAS PARA A
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DETALHADO

EXPLICAÇÃO & JUSTIFICAÇÃO

(Designação e NIF)

i1.

 Escrever aqui (até 500 carateres)
 Escrever aqui (até 500 carateres)
 Escrever aqui (até 500 carateres)

Escrever aqui (até 1000 carateres)

i2.

 Escrever aqui (até 500 carateres)
 Escrever aqui (até 500 carateres)
 Escrever aqui (até 500 carateres)

Escrever aqui (até 1000 carateres)

i3.

 Escrever aqui (até 500 carateres)
 Escrever aqui (até 500 carateres)
 Escrever aqui (até 500 carateres)

Escrever aqui (até 1000 carateres)

i4.

 Escrever aqui (até 500 carateres)
 Escrever aqui (até 500 carateres)
 Escrever aqui (até 500 carateres)

Escrever aqui (até 1000 carateres)

i5.

 Escrever aqui (até 500 carateres)
 Escrever aqui (até 500 carateres)
 Escrever aqui (até 500 carateres)

Escrever aqui (até 1000 carateres)
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c.

Cronograma de execução
(indique, para cada uma das intervenções propostas, o respetivo calendário de implementação. Unidade de referência: mês)

INTERVENÇÃO DE
CAPACITAÇÃO

MÊS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

i1.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

i2.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

i3.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

i4.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

i5.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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d. Colaboradores abrangidos pelo Plano de Capacitação

d.1. Em termos globais:
(indique o número de colaboradores envolvidos na implementação da IIES que serão diretamente abrangidos pelo Plano de Capacitação)

Colaboradores com vínculo laboral à entidade beneficiária:
- Envolvidos a tempo inteiro na IIES

- Envolvidos a tempo parcial na IIES

Colaboradores em regime de voluntariado ou outro devidamente justificado:
- Envolvidos a tempo inteiro na IIES

- Envolvidos a tempo parcial na IIES
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d.2. Por intervenção de capacitação adicional:
(indique o número de colaboradores envolvidos na implementação da IIES que serão diretamente abrangidos por cada intervenção de capacitação
adicional proposta e apresente uma sucinta descrição dos mesmos)

Número de colaboradores
abrangidos por cada

colaboradores

CAPACITAÇÃO
ADICIONAL

FORMAÇÃO

INTERVENÇÃO DE

CONSULTORIA

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

abrangidos pela

MENTORIA

Número de

DESCRIÇÃO
(perfil / habilitações / papel na IIES / papel na intervenção de capacitação adicional)

i1.

Escrever aqui (até 2500 carateres)

i2.

Escrever aqui (até 2500 carateres)

i3.

Escrever aqui (até 2500 carateres)

i4.

Escrever aqui (até 2500 carateres)

i5.

Escrever aqui (até 2500 carateres)
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II. Análise prospetiva de impacto do Plano de Capacitação sobre a IIES
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a. Preparação para a geração de impacto social de forma previsível

CENÁRIO ATUAL

APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO

Escreva aqui (máximo de 3000 carateres).

Escreva aqui (máximo de 3000 carateres).
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b. Preparação para a captação de investimento social

CENÁRIO ATUAL

APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO

Escreva aqui (máximo de 3000 carateres).

Escreva aqui (máximo de 3000 caracteres).
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c. De que forma é que o valor criado pela implementação do Plano de Capacitação na IIES, enquanto preparação para a geração de impacto e para
o investimento social, justifica a verba solicitada para financiamento?
Escreva aqui (máximo de 3000 caracteres).
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