2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA
As circunstâncias enfrentadas pelas mulheres que trabalham e vivem em zonas rurais e
as suas necessidades têm uma série de aspetos comuns em todo o território.
O futuro do mundo rural depende da capacidade das mulheres rurais de desenvolverem
ali o seu projeto de vida. Num ambiente masculino, com poucas oportunidades de
trabalho, e maiores dificuldades a empreender, apostar nos projetos das mulheres, no
seu fortalecimento económico, é sinónimo de compromisso com o futuro do mundo
rural.
As mulheres representam 49,15% da população das zonas rurais e, portanto,
desempenham um papel fundamental no desenvolvimento sustentável do ambiente
rural em Portugal. As escassas oportunidades de emprego no meio rural levam as
mulheres a deslocarem-se cada vez mais para zonas mais urbanas. As mulheres têm
mais dificuldades do que os homens em se tornarem empreendedoras, especialmente
no mundo rural. A capacidade económica é fundamental, para que possam decidir
livremente o rumo das suas vidas.
Para facilitar o empreendedorismo das mulheres rurais, a CORTEVA Agriscience e a CAP
lançaram a Segunda Edição dos Prémios TALENTA, uma iniciativa pioneira em Portugal.
é um programa que reflete o empenho de ambas as organizações em
promover o talento e o empreendedorismo das mulheres no meio rural, detetando as
potencialidades oferecidas pelo território e fortalecendo a economia local.
é um programa de formação e financiamento para mulheres
empreendedoras rurais que trabalham em projetos no sector agrícola ou agroalimentar.

BASES DO PROGRAMA
CANDIDATURAS
Podem ser submetidos à 2ª edição destes prémios:
•
•
•
•

Mulheres empreendedoras rurais com projetos no sector agrícola ou agroalimentar, desenvolvidos no meio rural.
Mulheres que estão localizadas em ambientes rurais com até 20.000 habitantes,
exceto ilhas e localidades rurais ou distritos com maior dispersão geográfica.
Mulheres com projetos que se encontram numa fase inicial de preparação e
planeamento.
Mulheres com projetos já iniciados em ambientes rurais e que querem iniciar
uma nova linha de negócio ou melhorar a que já têm.

Para fazer parte deste programa as interessadas podem apresentar a sua candidatura
através da página www.programatalenta.pt, de 2 de novembro de 2021 a 31 de
janeiro de 2022.
Todas as informações, bem como todos os anexos descarregáveis para a apresentação
de candidaturas, podem ser encontrados no website do programa.
No mês seguinte, após terminar o prazo, o Júri de ambas as entidades trabalhará na
seleção dos três projetos vencedores.
O processo terminará a 8 de março de 2022 com a comunicação dos três projetos
vencedores.

PRAZO DE APRESENTÇÃO E PROCEDIMENTO
O prazo para a apresentação de candidaturas decorre entre o dia 2 de novembro de
2021 e as 23h59 de 31 de janeiro de 2022.

A documentação que acompanha as candidaturas será enviada ao Secretariado Técnico
do Programa, utilizando os formulários anexos no final do presente documento. Os
candidatos terão de preencher todos os formulários a fim de submeterem a sua
candidatura e enviá-los a talenta@cap.pt.
Durante o mês de fevereiro de 2022, a Secretaria Técnica do Programa
validará as candidaturas recebidas que se ajustem às presentes bases. Destes, o júri
(representado pela CORTEVA Agriscience e CAP) irá selecionar os três projetos finalistas.
Os vencedores serão anunciados num evento organizado pela CORTEVA Agriscience e
CAP, por volta de 8 de março de 2022.

DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR
1. Anexo I: Candidatura.
2. Anexo II: Resumo do projeto que contém os critérios de avaliação indicados
neste documento.
3. Anexo III: Perfil profissional – história de vida da empreendedora.
4. Anexo IV: Compromisso sobre o destino do prémio monetário, no caso de ser
atribuído um prémio.
5. Apresentação audiovisual do projeto (até ao máximo de 2 minutos de duração,
opcional).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Luta contra o despovoamento. Índice de população e masculinização do
município onde o projeto está inserido.
2. Impacto e sustentabilidade:
a. Ambiental: Projetos no âmbito da economia verde e circular,
conservação da biodiversidade, transição ecológica da economia.
b. Económico: Contribuição para a dinamização da economia local, criação
de sinergias com outros projetos ou setores, impacto nas pessoas e
sustentabilidade social.
c. Social: O impacto nas pessoas e a sustentabilidade social serão avaliados.
3. Inovação e transformação digital. Tecnológica, organizacional ou comercial, para
dar novas respostas a problemas antigos.
4. Fortalecimento económico. Mulheres que o promovem/trabalham.
5. Extensível ou replicável. Possibilidade de crescer ou de se reproduzir noutras
áreas.

REQUISITOS LEGAIS
No caso de indivíduos, estes devem ser maiores de idade e fornecer provas documentais
dos projetos que apresentam. No caso das PME, com capital 100% privado, legalmente
constituídas em Portugal e desde que os projectos sejam dirigidos por mulheres.

PREMIOS 2º EDIÇÃO PROGRAMA TALENTA
Das candidaturas recebidas serão selecionados três projetos. Os vencedores serão
anunciados num evento organizado pela CORTEVA Agriscience e CAP por volta de 8 de
março de 2022.
Os prémios consistirão em:
Um projeto vencedor:
o Prémio monetário no valor de 5.000 €
o Acesso a consultoria e formação adaptada ao projeto ao longo de 2022.
o Campanha de divulgação do projeto vencedor e visibilidade entre parceiros,
instituições, meios de comunicação e redes sociais.
Dois projetos finalistas:
o Acesso a consultoria e formação adaptada ao projeto ao longo de 2022.
o Campanha de divulgação do projeto vencedor e visibilidade entre parceiros,
instituições, meios de comunicação e redes sociais.
Para mais informações
Para mais informações ou dúvidas sobre o processo de candidatura enviar email para:
talenta@cap.pt.

