Lisboa, 5 de junho de 2019

RISE for Impact é o novo programa de aceleração da
Casa do Impacto
A casa do Impacto vai ter um novo programa de aceleração para 10
startups que respondam aos ODS das Nações Unidas. Os
empreendedores que quiserem acelerar o seu serviço ou produto
podem candidatar-se até ao dia 14 de junho!

A Casa do Impacto, o Hub de empreendedorismo e inovação social da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, vai ter um novo programa de aceleração: o RISE for Impact.
Enquadrado no eixo “Capacitação” da Casa do Impacto, este programa destina-se a projetos
em fase de validação da ideia, produto ou serviço e/ou modelo de negócio e pretende chegar
aos empreendedores mais motivados, com sentido de missão e com projetos que promovam
soluções inovadoras na resolução de problemas e necessidades sociais que vão ao encontro
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das
Nações Unidas.
Inês Sequeira, diretora executiva da Casa do Impacto, explica que o que se pretende com este
programa é “estimular uma geração de novas ideias e ajudar a transformá-las em soluções
tecnicamente viáveis e financeiramente sustentáveis. No RISE reunimos condições para os
empreendedores colocarem os seus projetos à prova, junto de uma comunidade experiente,
com negócios de sucesso e que acredita que o empreendedorismo é social. “
O programa RISE for Impact vai decorrer em 3 fases: Bootcamp, Capacitação e Incubação.
O Bootcamp realiza-se num fim-de-semana e integra os projetos selecionados do universo
total de candidaturas apresentadas. No final desta fase são selecionados os 10 projetos para
a Capacitação, com uma duração de 2 meses.
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Por fim, a fase de Incubação dura 4 meses e inclui os 3 projetos com melhor classificação.
As candidaturas para o RISE for Impact estão abertas até ao dia 14 de junho, sendo que as
startups selecionadas para a fase de Capacitação e Incubação irão receber bolsas mensais,
assim como a incubação e mentoria na Casa do Impacto, durante 6 meses.
Mais sobre o RISE for Impact em http://mais.scml.pt/casadoimpacto/riseforimpact/

Sobre a Casa do Impacto
A Casa do Impacto é um Hub de inovação e empreendedorismo social, promovido pela Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, dinamizador de uma série de ações no domínio do
empreendedorismo: capacitação, incubação, investimento e avaliação de impacto.
Atualmente com mais de 160 empreendedores, tem a missão de promover soluções
inovadoras na resolução de problemas e necessidade sociais, com vista à construção de uma
sociedade mais solidária e sustentável. Visa, ainda, contribuir para uma maior promoção e
visibilidade do ecossistema da inovação e empreendedorismo social e tornar-se uma
referência no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030
da Organização das Nações Unidas.
Para mais informações: www.casadoimpacto.pt
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