
 
 

 
DEADLINE EXTENDED TO APRIL 30th, 2020 – corresponding dates to be reviewed 
 
 
ENGLISH VERSION: SEE PORTUGUESE BELOW 

Introduction 
The Women4Climate Lisboa mentoring programme is an initiative of the Lisbon City Council, promoted 
by Startup Lisboa and Casa do Impacto/SCML. 

 
The main objective of the programme is to promote the training of women in developing businesses and 
projects that tie in with the objectives and priority areas of Lisboa Green Capital 2020; namely, in 
developing initiatives in the following areas: energy, mobility, water, noise pollution, air quality, 
biodiversity, circular economy and tackling climate change. An additional objective of this programme 
is to promote new business models which boost the circular economy and promote biodiversity, in line 
with the objectives of the United Nations (UN) Agenda 2030. 

 
This initiative is part of the C40 Women4Climate international network which promotes the emergence 
of the next generation of female climate leaders 

 
 
 
 

The objectives of this programme are: 

Article 1 
Objectives 

 
a) To promote the empowerment of the next generation of climate leaders; 

b) To train female entrepreneurs in developing and implementing their climate-change projects 

and initiatives; 

c) To contribute to greater promotion and visibility of the innovation ecosystem, and social and 

ecological sustainable enterprise; 

d) To mobilise the city of Lisbon in general, and particularly the business ecosystem for 
entrepreneurship with a positive climate impact, namely in the areas of energy, mobility, 
water, noise pollution, air quality, action against climate change, the Circular Economy and 
Biodiversity; 

e) To contribute to the awareness of gender inequalities in the area of entrepreneurship, namely 

disadvantages such as a lack of self-confidence, less social and cultural acceptance, or even the 

inability of women to access finance or venture capital; 

f) To mitigate the existing disparity in entrepreneurial-project leadership in terms of gender, to 

empower women to become leaders in this area, or to strengthen their skills and knowledge; 

g) To promote a culture of innovation and social entrepreneurship, calling for the participation 

of companies and civil society, particularly those proposed by companies or teams led by 

women; 



h) To promote the UN’s Sustainable Development Goals, namely those intersecting with the 

programme’s impact areas; 

i) To promote the commitments of the Global Green New Deal, recognising the existence of a 

global climate emergency; 

j) To promote projects and initiatives in line with the objectives of Lisboa Green Capital 2020, as 

well as other initiatives and innovative projects that reinforce Lisbon's international position 

as a green and sustainable city. 

 
Article 2 

Programme 
Women4Climate Lisboa is a training programme consisting of two phases: 

a) Phase 1 - Bootcamp – An intensive seven-day experience offering participants the 
opportunity to evolve, create, share and develop their business ideas with the aim of 
preparing and training the participants to implement their action/business plans; 

b) Phase 2 - Follow-up programme, divided into three types of activities: 

o Individual and personalised mentoring according to previously identified needs; 

o Community events – periodic events organised by the Women4Climate Lisboa 

community with the aim of providing a debate on the main challenges experienced by 

participants and the exchange of good practices. These events may have differing 

formats and duration. 

o Networking events – these events are open to the community and aim to provide 

inspiration to the participants and enable networking. 

 
Article 3 

Applicants 
a) Applicants must be female, over 18, of any nationality, competing either individually or as a 

team, and have an innovative idea/project in Lisboa Green Capital 2020’s priority areas (see 

this document’s introduction); 

b) Applications will also be accepted from women who are owners or shareholders of an 

established company, with less than five years’ activity. The company will be considered active 

from its date of incorporation. 

 
Article 4 

Application process 
a) Applications must be submitted using the appropriate form available on the programme’s 

website: https://w4c.org/mentorship/lisbon-mentorship-programme; 

b) The application period runs from 19 February to 30th April, 2020 (deadline is at 23:59); 

c) The organisation reserves the right to extend the deadline for submitting applications 

unilaterally, with a notification published on the programme’s website, 



d) The organisation is not responsible for any loss or non-receipt of applications, even if this 
results from network interruptions or failures, or a fault on the website created for the purpose 
of submitting applications; 

e) Only one application may be submitted per promoter/company. 

f) The idea to be presented within the scope of this initiative must be the promoter’s or team of 

promoters’ own idea; 

g) In the case of teams who wish to apply, a representative who will serve as the team’s contact 

and spokesperson must be appointed. The contact details on the application form must be 

current and kept up-to-date throughout the period of the initiative. 

 
Article 5 

Application Assessment 
a) Applications will be subject to a pre-screening process in order to verify the formal conditions 

of the promoters’ eligibility and that of the idea/project. 

b) Applications will be subject to a preliminary assessment according to the objectives of the 

programme for the purpose of pre-selection; 

c) Promoters/projects that do not meet the conditions stipulated in paragraph a) of this Article, 

or whose projects have not been pre-selected or do not have sufficient information, will be 

notified by email that they will not proceed to the next assessment phase; 

d) The organisation reserves the right to invite promoters to reformulate their application; 

e) The evaluation is based on the information submitted in the application form; 

f) Following from the initial analysis, promoters will have the opportunity to present their project 

to a jury panel, where the projects to be included in phase 1 of the programme - bootcamp - 

will be selected; 

g) The jury panel session will consist of a five-minute presentation that should be supported by 

digital media or other means considered appropriate by the promoters; 

h) The jury panel session will take place on 12 and 13 May and the following criteria will be taken 

into account: 

I. Alignment with the objectives of Lisboa Green Capital 2020; 

II. Level of innovation and differentiation to other responses/business models 

dealing with the challenge that is intended to be overcome; 

III. The quality of the team and its capability to implement the project; 

IV. The feasibility of the idea presented. 

i) Each criteria will be ranked on a scale from 1 to 10, with 1 being very poor to 10 being very 

good; 

j) The mentioned panel will consist of members of the organisation and invited experts; 

k) The organisation will make every effort to ensure the selection of 25 finalist projects; however, 

it shall not be held responsible if that number of projects cannot be selected. 

 
Article 6 



Methodology 
a) The project finalists will be offered a place in the bootcamp, where the participation of at least 

one of the female founders of each of the participating projects is compulsory; 

b) The bootcamp will be predominantly conducted in English; 

c) The bootcamp consists of workshops, mentoring and individual monitoring for each project, 

networking events, external visits, inspirational talks; 

d) The programme will take place in Lisbon on 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 and 28 May, during 

working hours; 

e) Following the end of the bootcamp, a new jury panel session will be held to assess the 

development of the projects, where 15 projects will be selected to progress to the next phase; 

f) The panel's evaluation will take into account the criteria referred to in Article 5(h) of these 

regulations, as well as the degree of commitment displayed to the programme and the 

progression of the project; 

g) The 15 selected projects will then have access to the activities presented in article 2(b) of these 

regulations, which will take place in Lisbon, from June to November 2020; 

h) The final public presentation of the projects will take place on 17th December 2020 at a location 

and time yet to be announced; 

i) The organisation reserves the right to change the aforementioned dates in these regulations 

unilaterally, and upon notification published on the programme’s website. 
 
 

 
a) The winning project will be awarded: 

I. A monetary prize of €10,000; 

Article 7 
Prizes 

II. Direct access to incubation at Casa do Impacto; 

III. Direct access to the MAZE acceleration programme. 

b) All of the participating projects will benefit from: 

I. The chance to validate and prototype the project with potential customers and in a market 

context; 

II. Access to a vast network of mentors (including founders, investors and industry experts); 

III. Access to C40 and Women4Climate networking; 
IV. Access to Startup Lisboa networking and its partners; 

V. Access to Casa do Impacto networking and its partners; 

c) The monetary prize to be paid to the winning project must have a supporting tax document, 

in accordance with Portuguese legislation; 

d) In order to receive the prize payment, the relevant IBAN must be submitted. 

 
Section 8 

Communication rules 



1. The images of CML, Startup Lisboa and Casa do Impacto / SCML must be used in all campaigns, 

activities, reports or other publications and communications associated with the winning 

project, within the scope of the Women4Climate Lisboa initiative, whatever the platform of 

communication used, with the express reference “With the Support of Lisbon City Hall, Startup 

Lisbon and Casa do Impacto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”, as well as the symbol of 

the entities. 

2. The winner will collaborate with said entities in publicising activities, and making themselves 
available, whenever requested, to provide testimonials and information. 

 
 

Section 9 
Confidentiality 

The parties undertake to maintain confidentiality regarding the content of all information to which they 
have access concerning this initiative, including intellectual and industrial property, even after the end 
of the process, except to the extent strictly necessary for the implementation of this Initiative and to the 
extent strictly necessary for the dissemination and promotion of the Programme.. 

 
Section 10 

Intellectual Property 
a) The industrial property and the intellectual rights to the candidate’s ideas/projects belong to 

the promoter(s); 

b) The promoters grant the organisation permission to use non-confidential information in their 

promotional and marketing activities; 

c) The organisation of this initiative shall not be held liable for any violation of intellectual 

property, misuse or plagiarism by another candidate, promoter or external member. 

 
Section 11 

Data protection 
Protecting our users' privacy and personal data is of the utmost importance to C40 and Lisbon City 
Council. 

 
Your information will be used to evaluate your application and facilitate your participation in the 
Women4Climate Mentorship Programme. In order to facilitate your participation C40 will share your 
information with Lisbon City Council, Startup Lisbon and Casa do Impacto. 

 
By enrolling in the programme, and completing the application form, the candidates accept the 
Privacy Policy of the C40, Lisbon City Council, Startup Lisbon and Casa do Impacto, which can be 
consulted below. 

 
C40: www.c40.org/privacy-policy. 
Lisbon City Council:http://www.cm-lisboa.pt/off2k19/politica-de-privacidade 

 

Section 12 



Final Provisions 
a) The organisation reserves the right to amend the present regulations, giving notice of the 

changes to the promoters who apply/participate in any of the categories; 
b) The organisation reserves the right to alter the aforementioned dates unilaterally, upon 

notification published on the programme’s website; 

c) The situations not covered in the present regulations will be duly analysed and defined by the 

organisation; 

d) Participation in the programme implies the explicit acceptance, by the promoters, of the terms 

and conditions of the present regulations. 

 
 

VERSÃO EM PORTUGUÊS 
 

Regulamento 
 

Preâmbulo 
O programa de mentoria Women4Climate Lisboa é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, 
promovida pela Startup Lisboa e Casa do Impacto / SCML. 

 
O principal objetivo do programa é o de promover a capacitação de mulheres, no desenvolvimento de 
negócios e de projetos que se enquadrem nos objetivos e nas áreas prioritárias de Lisboa Capital Verde 
2020, nomeadamente, no desenvolvimento de iniciativas que se enquadrem nas seguintes áreas: energia; 
mobilidade, água, ruído, biodiversidade, qualidade do ar e combate às alterações climáticas. É ainda 
objetivo deste programa promover novos modelos de negócio que privilegiem a economia circular e 
promovam a biodiversidade, em alinhamento com os objetivos da Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

 
A presente iniciativa está enquadrada na rede internacional C40 Women4Climate que promove a 
capacitação de mulheres líderes emergentes na área da sustentabilidade ambiental. 

 
 
 
 
 

São objetivos do presente programa: 

Artigo 1º 
Objetivos 

 
a) Promover o empoderamento da próxima geração de líderes climáticas; 

b) Capacitar mulheres empreendedoras no desenvolvimento e implementação dos seus projetos 

e iniciativas com impacto climático; 

c) Contribuir para uma maior promoção e visibilidade do ecossistema da inovação e 

empreendedorismo social e ecologicamente sustentável; 



d) Mobilizar a cidade de Lisboa em geral e o ecossistema empreendedor em particular para o 

empreendedorismo com impacto climático positivo nomeadamente nas áreas energia; 

mobilidade, água, ruído, qualidade do ar, combate às alterações climáticas, Economia Circular 

e Biodiversidade; 

e) Contribuir para a consciencialização das desigualdades de género na área do 

empreendedorismo, nomeadamente em desvantagens como a falta de autoconfiança, a 

menor aceitação social e cultural, ou até mesmo incapacidade de acesso a financiamento ou 

capital de risco por parte das mulheres. 

f) Mitigar a disparidade existente na liderança de projetos empreendedores em termos de 

género, capacitando mulheres para que possam vir a ser líderes nesta área, ou a reforçar as 

suas capacidades e conhecimentos; 

g) Promover uma cultura de inovação e empreendedorismo social, apelando à participação das 

empresas e da sociedade civil, em particular das propostas por empresas ou equipas lideradas 

por mulheres. 

h) Promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nomeadamente os que 

cruzam as áreas de impacto deste programa; 

i) Promover os compromissos do Novo Pacto Verde Global, reconhecendo a existência de uma 

emergência climática global. 

j) Promover projetos e iniciativas de acordo com os objetivos da Lisboa Capital Verde 2020 e 

outras iniciativas e projetos inovadores que reforcem o posicionamento internacional de 

Lisboa como uma cidade verde e sustentável. 

 
Artigo 2º 
Programa 

O Women4Climate Lisboa é um programa de capacitação constituído por duas fases: 
a) Fase 1 - Bootcamp – Experiência intensiva de 7 dias que proporciona às participantes a 

possibilidade de desenvolverem, criarem, partilharem e desenvolverem as suas ideias de 

negócio/negócios com o objetivo de estarem mais preparadas e capacitadas para a 

implementação do seu plano de ação / plano de negócios; 

b) Fase 2 - Programa de acompanhamento, dividido em três tipos de atividades: 

o Mentoria individual e personalizada de acordo com as necessidades previamente 
identificadas; 

o Eventos de comunidade – eventos periódicos da comunidade Women 4 Climate Lisboa 

com o objetivo de proporcionar o debate sobre os principais desafios experienciados 

pelas participantes e troca de boas práticas. Estes eventos podem ter diferentes 

formatos e duração. 

o Eventos de networking – eventos abertos à comunidade com o objetivo de 

proporcionar momentos de inspiração e de networking. 



Artigo 3º 
Destinatários 

a) À presente iniciativa podem candidatar-se mulheres, maiores de 18 anos, de qualquer 

nacionalidade, concorrendo individualmente ou em equipa, e tenham uma ideia / projeto 

inovador nas áreas prioritárias de Lisboa Capital Verde 2020 (ver preâmbulo do presente 

documento); 

b) Podem ainda candidatar-se à presente iniciativa, mulheres que detenham em parte, ou no 

todo, empresas já constituídas, com menos de 5 anos de existência formal. Por existência 

formal considera-se a data de constituição jurídica da empresa. 

 
 

Artigo 4º 
Processo de candidatura 

a) As candidaturas deverão ser apresentadas através de formulário próprio disponível no website 

do programa: https://w4c.org/mentorship/lisbon-mentorship-programme; 

b) O período de candidaturas decorre entre 19 de fevereiro e 30 de abril de 2020 (23:59h 

inclusive); 

c) A organização reserva-se o direito de unilateralmente e mediante aviso publicado no website 

do programa, prolongar o prazo de apresentação de candidaturas; 

d) A organização não se responsabiliza pelo eventual extravio e não receção de candidaturas, 

ainda que tal resulte de interrupções ou falhas de rede ou do Website criado para efeito de 

envio de candidaturas; 

e) Cada promotora / empresa apenas poderá apresentar uma candidatura; 
f) A promotora ou equipa de promotoras deverá ser proprietária da ideia a apresentar no âmbito 

da presente iniciativa; 

g) No caso de equipas, deverá ser indicado a promotora que representará a sua equipa perante 

a organização e servirá de ponto de contato e de porta-voz em todo o processo. Os dados de 

contacto constantes do formulário de candidatura devem estar ativos e atualizados durante 

todo o período da Iniciativa. 

 
Artigo 5º 

Avaliação de candidatura 
a) As candidaturas serão objeto de uma análise prévia para verificação das condições formais de 

elegibilidade das promotoras e da ideia/projeto; 

b) As candidaturas serão objeto de uma avaliação preliminar em função dos objetivos do 

programa para efeito de uma pré-seleção das mesmas; 

c) As promotoras / projetos que não cumprirem as condições referidas na alínea a) do presente 

artigo, ou cujos projetos não tenham sido pré-selecionados ou não disponham de informação 



suficiente serão informados, por e-mail, que não prosseguem para a fase seguinte de 

avaliação; 

d) A organização reserva-se o direito de convidar as promotoras a reformularem a sua 

candidatura; 

e) A avaliação tem por base a informação que consta no formulário de candidatura; 

f) Decorrida a análise prévia, as promotoras terão a possibilidade de apresentar o seu projeto a 

um júri, com vista à seleção dos projetos a integrar a fase 1 do programa - bootcamp; 

g) A sessão de júri consistirá numa apresentação de 5 minutos que deverá ser apoiada por meios 

digitais ou outros que os promotores considerarem adequados; 

h) Esta sessão de júri realizar-se-á nos dias 12 e 13 de maio e a avaliação do júri terá em 

consideração os seguintes critérios: 

I. Alinhamento com os objetivos da Lisboa Capital Verde 2020; 
II. Nível de inovação e de diferenciação da resposta/modelo de negócio ao desafio 

que pretende responder; 

III. Qualidade da equipa e capacidade da mesma em implementar o projeto; 

IV. Exequibilidade da ideia apresentada. 

i) Cada critério será classificado de 1 a 10, sendo 1 muito mal classificado e 10 muito bem 

classificado; 

j) O júri referido no ponto anterior será constituído por membros das entidades da organização 

e por especialistas convidados; 

k) A organização encetará todos os esforços para garantir a seleção de 25 projetos finalistas, 

contudo, a mesma não poderá ser considerada responsável caso não seja possível a seleção 

desse número de projetos. 

 
Artigo 6º 

Metodologia 
a) Aos projetos finalistas será disponibilizado um bootcamp, cuja participação presencial é 

obrigatória para pelo menos uma das founders mulheres de cada um dos projetos 

participantes; 

b) O bootcamp será realizado predominantemente em inglês; 

c) O bootcamp é composto por: workshops, reuniões de mentoria e de acompanhamento 

individual a cada projeto, eventos de networking, visitas externas, talks inspiracionais; 

d) O programa decorrerá em Lisboa, nos dias 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 de Maio, em horário 

laboral; 

e) Após o termo do bootcamp, será realizada nova sessão de júri para avaliar a evolução dos 

projetos, onde serão selecionados os 15 projetos que passam para a fase seguinte; 

f) A avaliação do júri terá em consideração os critérios referidos no artigo 5º alínea h) deste 

regulamento, bem como, o grau de compromisso demonstrado com o programa e a evolução 

do projeto evidenciada; 



g) Os 15 projetos terão então acesso as atividades apresentadas no artigo 2, alínea b) do presente 

regulamento que irá decorrer, em Lisboa, no período de Junho a Novembro de 2020; 

h) A apresentação pública final dos projetos decorrerá no dia 17 de Dezembro de 2020 em local 

e horário a indicar posteriormente; 

i) A organização reserva-se o direito de unilateralmente e mediante aviso publicado no website 

do programa, alterar as datas indicadas. 
 

Artigo 7º 
Prémios 

a) Ao projeto vencedor será atribuído: 

I. Um prémio monetário de 10.000€; 

II. Acesso direto à incubação na Casa do Impacto; 

III. Acesso direto ao programa de aceleração MAZE. 

b) Todos os projetos participantes beneficiarão de: 

I. Possibilidade de validar e prototipar o projeto com potenciais clientes e em contexto de 

mercado; 

II. Acesso a uma vasta rede de mentores (founders, investidores, especialistas do setor, entre 

outros); 

III. Acesso à rede de networking da rede C40 e da Women4Climate; 

IV. Acesso à rede de networking da Startup Lisboa e dos seus parceiros; 

V. Acesso à rede de networking da Casa do Impacto e dos seus parceiros. 

c) O prémio monetário a pagar ao projeto vencedor, terá de ter um documento de suporte fiscal, 

de acordo com a legislação portuguesa; 

d)  Para o pagamento dos prémios indicados deverá ser enviado o IBAN para onde deve ser feita 

a transferência bancária. 

 
Artigo 8º 

Regras de comunicação 
1. As imagens da CML, Startup Lisboa e da Casa do Impacto / SCML devem ser obrigatoriamente 
utilizadas em todas as ações, atividades, relatórios ou outras publicações e iniciativas de comunicação 
do projeto vencedor, no âmbito da iniciativa Women4Climate Lisboa, qualquer que seja a plataforma de 
comunicação utilizada, através da referência expressa “Com o Apoio da Câmara Municipal de Lisboa, 
Startup Lisboa e Casa do Impacto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa” e o símbolo das entidades. 
2. O projeto vencedor colabora com as entidades referidas na divulgação das atividades, 
disponibilizando-se, sempre que para tal for solicitado, a prestar depoimentos e fornecer informação 
sobre as mesmas. 

 
Artigo 9º 

Confidencialidade 



As partes comprometem-se a manter sigilo sobre o conteúdo de todas as informações a que tiverem 
acesso ao abrigo da presente iniciativa, incluindo a propriedade intelectual e propriedade industrial, 
mesmo após o término da mesma, exceto na medida do estritamente necessário para a execução desta 
iniciativa e do que for estritamente necessário para a divulgação e promoção do programa. 

 
Artigo 10º 

Propriedade Intelectual 
a) A propriedade industrial e os direitos intelectuais das ideias / projetos candidatos pertencem 

ao(s) promotor(as); 

b) As promotoras concedem à organização a permissão para utilizar informação não confidencial, 

na sua atividade de promoção e marketing; 

c) A organização desta iniciativa não poderá ser responsável por qualquer violação de 

propriedade intelectual, uso indevido ou plágio por outro promotor candidato ou por outro 

membro externo. 

 
Artigo 11º 

Proteção de dados 
A proteção da privacidade e dos dados pessoais dos nossos utilizadores é de grande relevância para a 
C40 e para o município de Lisboa. 
A sua informação irá ser utilizada para avaliar a candidatura e para possibilitar a participaçao no 
programa de mentoria Women 3 Cimate Lisboa. De forma a possibilitar a seleção neste programa, a C40 
irá partilhar a informação recolhida com a Cãmara Municipal de Lisboa e suas parceiras (StartUp Lisboa 
e Casa do Impacto). 

 
Ao inscreverem-se no programa, através do preenchimento do formulário de candidatura, as candidatas 
aceitam a Política de Privacidade da organizaçãoque pode ser consultada aqui. 

 
C40: www.c40.org/privacy-policy. 
Lisbon City Council:http://www.cm-lisboa.pt/off2k19/politica-de-privacidade 

 
 
 
 

Artigo 12º 
Disposições Finais 

a) A organização reserva-se o direito de alterar o presente Regulamento, dando conhecimento 

das modificações às promotoras que se candidatem/participem em qualquer uma das 

categorias; 

b) A organização reserva-se o direito de unilateralmente e mediante aviso publicado no website 

do programa, alterar as datas indicadas; 

c) As situações não contempladas no presente Regulamento serão devidamente analisadas e 

definidas pela organização; 



d) A participação no Programa implica a aceitação expressa, por parte das promotoras, dos 

termos e condições do presente regulamento. 


