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O Programa de Realização de Talento de Elevado Potencial é uma iniciativa integrada no 
âmbito no projeto Gera Talentos, promovido pela Fundação da Juventude, que visa detetar 
e estimular jovens talentos para a geração de iniciativas inovadoras e a criação de empre-
sas em atividades nas indústrias culturais e criativas.

O Projeto Gera Talentos congrega um conjunto de iniciativas em prol da promoção da 
inovação, do empreendedorismo e do espirito empresarial, como uma forma de estar na 
sociedade, a qual não se limita nem circunscreve à envolvente empresarial e criação de 
negócios, mas em sentido lato para uma mudança cultural a favor do espírito de iniciativa, 
do estímulo à criatividade, experimentação e deteção de novas oportunidades e modelos 
de negócio em favor do empreendedorismo qualificado e criativo, visando a criação e 
desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica e intensivas em conhecimento.

O Projeto Gera Talentos é cofinanciado pelo FEDER - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Regional, através do COMPETE 2020 - Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização 2014-2020, do Acordo de Parceria PORTUGAL 2020, com o número 
26.803, correspondendo à operação com o código universal POCI-02-0651-FED-
ER-026803, na sequência da candidatura apresentada ao abrigo do Concurso para 
Apresentação de Candidaturas Aviso n.º 05/SIAC/2016 – Sistema de Apoio às Ações 
Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial.

Con�nanciado por:Organização:

ÂMBITO

Promoção do Espírito Empresarial e do Empreendedorismo 

Mais informações:
www.geratalentos.pt

Eleva o teu
Potencial!

PROGRAMA DE REALIZAÇÃO
DE TALENTO 

DE ELEVADO POTENCIAL 

COMO PARTICIPAR
As candidaturas dos interessados à participação no Programa de Realização de Talento 
de Elevado Potencial decorrem até às 23:59h do dia 11 de Fevereiro de 2019, sendo 
formalizadas através do preenchimento e submissão do formulário de candidatura 
disponível em: www.geratalentos.pt.

1.Constituem objetivos operacionais do Programa de Realização de Talento de 
Elevado Potencial:

a) Contribuir para a qualificação dos projetos empresariais através da capaci-
tação das iniciativas empresariais e dos seus promotores, incluindo nos elementos 
associados aos fatores imateriais de novação e competitividade;

b) Promover a inovação, o empreendedorismo e o espírito empresarial;

c) Promover o empreendedorismo como uma atitude permanente na vida;

d) Sensibilizar os públicos para informações e matérias essenciais para robuste-
cer as competências dos futuros empreendedores e dos projetos empresariais;

e) Promover o empreendedorismo qualificado e criativo e a criação de empresas 
de base tecnológica e conhecimento intensivo;

OBJETIVOS OPERACIONAIS

QUEM PODE PARTICIPAR
1.Podem candidatar-se jovens, com idade igual ou superior a 18 anos, que 
pretendam capacitar-se para empreender, criar novos projetos empreendedores 
ou envolver-se na gestão da mudança em projetos/organizações já existentes.

2. São elegíveis para seleção à participação no Programa, candidatos nas 
seguintes situações: 
a. Jovens que se encontrem a frequentar o ensino superior politécnico ou universi-
tário; 
b. Jovens pós-graduados; 
c. Jovens sem formação superior, com experiência técnica ou profissional nas 
indústrias culturais e criativas. 

3.Considerando que o projeto Gera Talentos tem uma incidência territorial à 
Região Norte e Centro de Portugal, serão elegíveis os candidatos que: 
a. Tenham residência em Concelho localizado na Região Norte ou Centro; ou 
b. Se encontrem atualmente a frequentar um estabelecimento de ensino superior 
localizado nestas regiões. 

e) Promover o empreendedorismo qualificado e criativo e a criação de empresas 
de base tecnológica e conhecimento intensivo;

f) Estimular a criatividade, experimentação e deteção de novas oportunidades e 
modelos de negócio;

g) Reforçar o emprego qualificado e capital humano dos empreendedores;
h) Acelerar ideias para criação de novas empresas e crescimento sustentado de 
start-ups;

i) Disseminar informação de valor sobre empreendedorismo e criação de empre-
sas (gestão, competências, aspetos legais, trâmites, soluções de financiamento, 

O número máximo de participantes selecionados para ingressar no Programa de 
Realização de Talento de Elevado Potencial é de 80 (oitenta) jovens, considerando a 
participação de 40 (quarenta) jovens na edição polarizada na Região Norte, e partici-
pação de 40 (quarenta) jovens na edição polarizada na Região Centro.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
1. Os candidatos serão avaliados através da informação submetida no formulário de 
candidatura.
2. Na avaliação serão considerados os seguintes critérios de análise:
a) Motivação do candidato;
b) Ideia empreendedora /de mudança;
c) Competências, valorizando preferencialmente candidatos com formação ou experiên-
cia técnica ou profissional nas indústrias culturais e criativas.

1. O Programa estrutura-se num processo contínuo organizado em 3 (três) etapas 
sequenciais:
a) Etapa 1 - Aprendizagem de Competências Empreendedoras:
b) Etapa 2: Obtenção de Modelos de Negócios;
c) Etapa 3: Acompanhamento e Aceleração de Projetos.

ESTRUTURA DO PROGRAMA

As sessões serão desenvolvidas em 21 competências consideradas essenciais 
para responder à necessidade de aprender, liderar e empreender num contexto 
colaborativo.

Essas competências são as seguintes: 
• Tecnologias da informação e habilidades informáticas;
• Técnicas de aprendizagem em equipa;
• Métodos pessoais de aprendizagem e atitudes (modelos mentais);
• Criatividade;
• Visão Internacional;
• Capacidades Comunicativas;
• Auto-orientação;
• Capacidades de autogestão;
• Gestão de projetos;
• Capacidade de liderar equipas;
• Técnicas de planeamento
• Competências de coaching;
• Capacidades estratégicas;
• Capacidade de tomada de decisão e determinação;
• Técnicas de negociação e de venda;
• Compreensão de elementos financeiros;
• Marketing;

TEMAS DAS SESSÕES

O Programa de Realização de Talento de Elevado Potencial compreende, na sua 
totalidade, 18 sessões presenciais, com a duração de um dia cada, aproximada-
mente com uma periodicidade semanal, a decorrer entre os meses de Fevereiro e 
Julho de 2019.

CRONOGRAMA DO PROGRAMA

1. Os candidatos selecionados integrarão o Programa de Realização de Talento 
de Elevado Potencial, do projeto Gera Talentos, promovido pela Fundação da 
Juventude, no qual irão dispor de um processo de capacitação, através de conhe-
cimentos e competências que irão adquirir mediante a utilização de metodologias 
inovadoras ao longo do programa, para que sejam capazes de liderar, de forma 
eficiente, a criação de empresas e a gestão de equipas empreendedoras, desta-
cando a sua capacidade como agentes de mudança, aptos para criar novos 
projetos empreendedores e trabalhar na gestão da mudança em projetos/organ-
izações já existentes.
2. A participação no Programa é gratuita e livre de encargos para os partici-
pantes.
3. O Programa não apoiará, de forma alguma, os participantes nos eventuais 
custos associados à sua participação, tais como despesas de deslocação, alimen-
tação, comunicação, ou quaisquer outras.
4. Os participantes poderão beneficiar dos potenciais apoios e/ou serviços de 
incubação e aceleração de ideias e negócios do Projeto Gera Talentos, bem como 
de ações de networking e da interação e contato com agentes do ecossistema 
empresarial e criativo da rede de parceiros do Projeto Gera Talentos e da 
Fundação da Juventude.

BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Esclarecimentos adicionais devem ser solicitados para os seguintes contactos:
Internet: www.geratalentos.pt 
Email: geratalentos@fjuventude.pt
Telefone: 223 393 530

INFORMAÇÕES

• Inovação;
• Capacidades teóricas e de modelização de um empreendedor;
• Criação de redes e networking;
• Coragem e vontade de ultrapassar obstáculos.

Parceiros:

Apoio:


