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CATEGORIA Comunidade
Nome do projeto Escola de Impacto – Programa de Inovação Social
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

Promover a inclusão social através da empregabilidade
O programa Escola de Impacto é um programa de Empreendedorismo e Inovação
Social lançado pela Fundação Ageas e implementado em parceria com o Impact Hub.
A Fundação Ageas pretende capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social,
com mais de 30 anos, criando condições para a sua empregabilidade, através de um
programa que gera mais-valias técnicas e práticas. A Escola de Impacto foi concebida
com a expetativa de tornar a prática e a experiência dos participantes numa
ferramenta susceptível de criar negócio ou ser colocada à disposição do tecido
empresarial. O propósito deste Programa passa por transformar experiências em ideias
e ideias em negócios!

Esta primeira edição da Escola de Impacto desenvolve-se em 14 semanas, incluindo
sessões de formação, workshops, apoio individualizado, mentoria e networking para,
no final, as ideias de negócio, ou objectivos de empregabilidade, serem apresentadas
num Market Place com empresas convidadas e investidores.
O Programa envolve vários profissionais da rede Impact Hub Pilot Lisbon e voluntários
da Fundação Ageas.
O programa iníciou-se a 21 de Março e decorre até fim de Junho de 2017.
Atividades:
•

Sessões de formação (formação comportamental e técnica)

•

Aplicação de conhecimentos e ferramentas práticas na Ideia

•

Sessões de networking, palestras, eventos

•

Mentoria e apoio individualizado

•

Apresentação final da ideia/negócio – Marketplace

Mais info:
https://www.ageas.pt/particulares/sobre-a-ageas/fundacao/escola-de-impacto
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Esta primeira edição iniciou com 16 participantes, sendo que o objectivo é levar à fase
final do programa 10 participantes a apresentarem a sua ideia de negócio ou
competências de empregabilidade no Market Place (com empresas e investidores).

Benefícios para os participantes:
•

Identificação e desenvolvimento de competências individuais.

•

Promoção do autoconhecimento, trabalhando pontos fortes e menos fortes.

•

Aumento da auto-estima e confiança do indivíduo.

•

Desenvolvimento a auto-motivação e capacidade de resiliência.

•
Conhecimento de boas práticas e competências diretamente relacionadas com
procura ativa de emprego, atitude empreendedora e ferramentas de suporte para a
criação e desenvolvimento do próprio negócio.

•

Reposicionamento da relação entre o indivíduo e o mercado de trabalho atual.

•
Alavanca de oportunidades de empregabilidade ou de criação de negócio
próprio.

Impacto positivo final: Empregabilidade (ODS 8)

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

A Fundação tem como objetivo estimular o potencial e o espírito de solidariedade e
cidadania dos colaboradores das empresas instituidoras e de parceiros, participando
ativamente junto da comunidade mais carenciada.
Este programa de Empreendedorismo e Inovação Social insere-se na nova Visão da
Fundação Ageas, com o propósito de aumentar o seu impacto social na sociedade,
construindo um ecossistema de parcerias de longo prazo com o 3º sector e outros
parceiros públicos ou privados (ODS 17).

Visão – Contribuir para comunidades inclusivas e resilientes
O plano de atividades da Fundação, totalmente alinhado com a política de
Responsabilidade Corporativa dos Fundadores, reflete uma estratégia traçada em
torno de 3 grandes áreas:
1. Voluntariado Corporativo - mobilizamos voluntários para dar apoio a diversas
instituições de solidariedade social, consolidando o compromisso solidário e de
cidadania ativa do universo Ageas em Portugal.
2. Empreendedorismo e Inovação Social - novo programa através do qual
pretendemos promover a inclusão através da empregabilidade, criando um processo
de identificação de perfis e experiências nas populações socialmente fragilizadas e
desenvolvendo a sua capacitação.
3. Impacto social sustentável - assumimos compromissos com projectos sustentáveis
para contribuir para um futuro melhor nas áreas da Saúde, Educação e Inclusão.
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