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O presente relatório visa tornar público o processo de seleção de candidaturas para 

a 2ª edição do Fundo +PLUS, cumprindo os princípios de transparência e 

imparcialidade que regeram este processo. Inclui a descrição das diferentes fases, 

procedimentos e deliberações, conforme previsto no respetivo Regulamento. O 

processo de seleção do Fundo +PLUS é precedido pela análise da elegibilidade das 

candidaturas e constituído por uma fase de pré-seleção e uma fase de seleção final, 

incluindo momentos de carácter eliminatório e não sujeitos a recurso, nos termos 

do artigo 12.º do Regulamento.  

 

Análise da Elegibilidade   

 

O período de apresentação de candidaturas para a 2ª edição do Fundo +PLUS 

decorreu entre 13 de setembro e 20 de dezembro de 2021. Foram rececionadas 

227 candidaturas válidas: 146 no eixo Testing e 81 no eixo Scaling. 

 

Nos termos do artigo 9.º do Regulamento do Fundo +PLUS, as candidaturas válidas 

foram sujeitas à apreciação da sua elegibilidade para integrar o processo de 

seleção, tendo sido consideradas não elegíveis 18 candidaturas (12 no eixo Testing 

e 6 no eixo Scaling) em virtude de excederem os montantes ou a duração prevista 

de apoio financeiro, estarem incompletas ou pela não conformidade da natureza 

jurídica dos candidatos. Por estarem duplicadas foram ainda anuladas 6 

candidaturas: 3 no eixo Testing e 3 no eixo Scaling. 

 

Integraram o processo de seleção do Fundo +PLUS 203 candidaturas: 131 no eixo 

Testing e 72 no eixo Scaling, o que revela uma taxa de elegibilidade de 89% e um 

rácio de soluções apresentadas de 65% no eixo Testing, e 35% no eixo Scaling 

 

Fase de Pré-seleção 

 

A 17.01.2022, o Júri de Pré-seleção do Fundo +PLUS reuniu, em cumprimento do 

disposto no artigo 10.º n.º 3, para avaliar as candidaturas elegíveis e dessa forma, 

proceder à pré-seleção daquelas que transitam para a fase de seleção final. 
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O Júri de Pré-seleção foi constituído pelos membros da Equipa de Gestão do Fundo 

+PLUS da Casa do Impacto / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML): Inês 

Sequeira, Gustavo Freitas, Nuno Comando, Joana Mercier, Nuno Cabaço, Carla 

Contreiras, e ainda Marta Santos da consultora Sair da Casca. Esta reunião contou 

também com a presença de João Cabral, da Equipa de Gestão do Fundo +PLUS 

que elaborou a presente ata, e Manuel Gaspar, estagiário da Casa do Impacto. 

No âmbito das suas competências, o Júri de Pré-seleção do Fundo +PLUS procurou 

garantir a diversidade e a heterogeneidade das áreas de intervenção das 

candidaturas, em alinhamento com os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (17ODS2030).  

Como previsto no artigo 11.º alínea a) do Regulamento do Fundo +PLUS, foram 

considerados os seguintes critérios e o respetivo peso na ponderação:  

i. Nível de qualificações e experiência do candidato / equipa (20%);  

ii. Grau de inovação da solução apresentada face às soluções existentes (20%); 

iii. Potencial de sustentabilidade da solução no contexto de mercado (20%);  

iv. Qualidade das evidências de exequibilidade (Testing) ou eficácia da solução 

(Scaling) (20%): 

v. Potencial de geração (Testing) ou incremento (Scaling) de impacto social e/ou 

ambiental (10%);  

vi. Contributo efetivo, previsto (Testing) ou obtido (Scaling), para a concretização 

dos ODS 2030 (10%). 

O método de classificação adotado pela Equipa de Gestão do Fundo +PLUS, foi o 

da atribuição, para cada critério, de uma das três seguintes classificações possíveis: 

0 = Não; 5 = Sim, com reservas; 10 = Sim. 

Na data da reunião, 17.01.2022, os membros do Júri de Pré-seleção do Fundo 

+PLUS começaram por indicar as 35 candidaturas que melhor pontuaram de acordo 

com a sua avaliação individual (25 no eixo Testing e 10 no eixo Scaling). De seguida, 

passou-se à análise das candidaturas que mereceram a votação individual dos 

membros da Equipa de Gestão do Fundo +PLUS e chegou-se a uma lista com as 

25 candidaturas mais votadas no eixo de Testing e as 10 candidaturas mais votadas 

no eixo de Scaling.  
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A lista de candidaturas pré-selecionadas em cada eixo foi a seguinte: 

Eixo Testing 

1. Byewaste 

2. Raiz Vertical Farms 

3. Newsroom 

4. Projeto Bússola (Associação Escola do Sentir) 

5. Actif 

6. @ Cientista Regressa à Escola 

7. Farming-as-a-Service 

8. Reshape Ceramics (APAC) 

9. PREVEY 

10. CicloExpresso 

11. Elu 

12. Ambigular 

13. SurgeonMate 

14. SentiPensar 

15. R-Coat 

16. Access Lab 

17. Sub_Bar & Sub_School 

18. Minnick: the feelings guru 

19. HOLI by nevaro 

20. Clynx - Motiphy + 

21. Relax Aging 

22. nøytrall 

23. Compostuga by Mudatuga 

24. Carbono Biodiverso 

25. CycleAI 

 

Eixo Scaling 

1. The Equal Food Co.  

2. Imagine by DiVERGE 
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3. Impulso  

4. BIPP 

5. Ecoxperience 

6. FUTURE 

7. Dioscope 

8. Teach For Portugal Associação (TFP) 

9. Formação Profissional para a Capacitação de Jovens Líderes Climáticos em 

Portugal (A Piece of Lemon Cake) 

10. Rizoma Cooperativa Integral 

 

No dia 20.01.2022, os responsáveis pelas candidaturas foram notificados sobre a 

sua passagem ou não da fase de pré-seleção para a fase de seleção final. Após 

comunicação dos resultados, o responsável pela candidatura com a designação 

“Impulso”, pré-selecionada no eixo de Scaling, comunicou que, devido a uma 

restruturação interna, decidiram não prosseguir com a candidatura apresentada ao 

Fundo +PLUS, uma vez que temiam não ter capacidade para executar a mesma. 

Como tal, o Júri de Pré-seleção do Fundo +PLUS reuniu extraordinariamente a 

21.01.2022, no sentido de substituir a candidatura desistente. 

Estiveram presentes na reunião os seguintes membros do Júri: Inês Sequeira, 

Gustavo Freitas, Nuno Comando, Joana Mercier, Nuno Cabaço e Carla Contreiras. 

Marta Santos apesar de ausente, deixou com o membro Gustavo Freitas o seu 

sentido de voto. A reunião contou ainda com a presença de João Cabral, da Equipa 

de Gestão do Fundo +PLUS que elaborou o presente relatório, e Manuel Gaspar, 

estagiário da Casa do Impacto. 

Após análise das candidaturas mais votadas nos 2 eixos, mas que não tinham sido 

pré-selecionadas, o Júri, selecionou, por votação, a candidatura com a designação 

“AutismWorks” tendo em conta a relevância do problema a que a solução se dirige, 

proposta por uma equipa muito qualificada e uma entidade com extenso trabalho 

realizado na área. Considerou ainda que esta solução se enquadra melhor no eixo 

Testing do que no eixo Scaling a que se candidatou. O Júri deliberou propor ao 

responsável pela candidatura o reenquadramento da mesma no eixo Testing com 
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as respetivas implicações de reestruturação do montante solicitado, atividades e 

respetivos resultados. Preventivamente e caso a “AutismWorks” não aceitasse este 

reenquadramento no eixo Testing foi escolhida, como segunda opção, a candidatura 

com a designação “Crescer e Brincar”. 

O responsável pela candidatura “Autismoworks” aceitou a deliberação do Júri 

passando a integrar a lista dos candidatos pré-selecionados, a qual ficou composta 

por 35 candidaturas: 26 no eixo de Testing e 9 no eixo de Scaling. 

A lista definitiva de candidaturas pré-selecionados foi a seguinte: 

Eixo Testing 

1. Byewaste 

2. Raiz Vertical Farms 

3. Newsroom 

4. Projeto Bússola (Associação Escola do Sentir) 

5. Actif 

6. @ Cientista Regressa à Escola 

7. Farming-as-a-Service 

8. Reshape Ceramics (APAC) 

9. PREVEY 

10. CicloExpresso 

11. Elu 

12. Ambigular 

13. SurgeonMate 

14. SentiPensar 

15. R-Coat 

16. Access Lab 

17. Sub_Bar & Sub_School 

18. Minnick: the feelings guru 

19. HOLI by nevaro 

20. Clynx - Motiphy + 

21. Relax Aging 

22. nøytrall 



7 

 

23. Compostuga by Mudatuga 

24. Carbono Biodiverso 

25. AutismWorks 

26. CycleAI 

 

Eixo Scaling 

1. The Equal Food Co.  

2. Imagine by DiVERGE 

3. BIPP 

4. Ecoxperience 

5. FUTURE 

6. Dioscope 

7. Teach For Portugal Associação (TFP) 

8. Formação Profissional para a Capacitação de Jovens Líderes Climáticos em 

Portugal (A Piece of Lemon Cake) 

9. Rizoma Cooperativa Integral 

 

Fase de Seleção Final 

Na fase de seleção final, as 35 candidaturas pré-selecionadas percorreram 2 

momentos de seleção.  

O primeiro momento destinou-se à adaptação das candidaturas ao mecanismo de 

pagamento por resultados do Fundo +PLUS e à seleção das melhores propostas 

para serem apresentadas ao Júri de Seleção Final.  

Entre 25.01.2022 e 04.02.2022, os candidatos participaram num Bootcamp 

composto por 2 Masterclasses, mentoria individual e 6 sessões de esclarecimento 

destinados a apoiar o preenchimento de um template fornecido pela equipa +PLUS 

designado Pitch Deck.  
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Este primeiro momento terminou no dia 11.02.22 com a realização de um Pitch, em 

modo virtual, tendo os 35 candidatos sido divididos em 2 grupos / salas virtuais para 

as suas apresentações. Para cada sala foi constituído um painel de Júri constituído 

por elementos da Equipa de Gestão e do Conselho Consultivo e Estratégico do 

Fundo +PLUS. Os elementos do Júri receberam e avaliaram previamente os Pitch 

Deck das candidaturas da respetiva sala, de acordo com os seguintes critérios de 

seleção previstos no artigo 11.º alínea b) do Regulamento do Fundo +PLUS e 

respetivo peso na ponderação: 

I. Adequação do perfil do candidato/equipa à execução das atividades 
propostas (10%); 

II. Relevância dos resultados esperados para a resolução do problema (20%); 

III. Estruturação das atividades propostas face aos resultados esperados (20%); 

IV. Efetividade dos instrumentos previstos para a avaliação dos 
resultados/impacto (20%); 

V. Consistência do modelo de negócio para promover a sustentabilidade (10%); 

VI. Adequação do apoio financeiro solicitado às atividades propostas e 
resultados esperados (20%). 

O método de classificação adotado pelo Júri foi o da atribuição, para cada critério, 

de uma classificação crescente entre 1 e 5. 

O Júri de Pitch da sala 1 foi composto pelos seguintes membros: Inês Sequeira 

(Casa do Impacto), Nathalie Ballan (Sair da Casca), Nádia Reis (Sonae MC) Manuel 

Andrade (Galp), Miguel Vilaça (Fidelidade), tendo tido o apoio da Joana Mercier e 

João Cabral, ambos da Equipa de Gestão do Fundo +PLUS. Nesta sala realizaram 

a sua apresentação Pitch os seguintes candidatos: 

1- Equal Food  

2- Imagine by Diverge. 

3- Semear 

4- EcoX 

5- Inspiring Future 

6-  Dioscope 

7- Teach For Portugal  
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8- Green City Makers 

9- Rizoma (Cooperativa Integral) 

10- Byewaste 

11- Raiz  

12- The Newsroom 

13- Projeto Bússola-Escola do Sentir  

14- Actif  

15- @ Cientista Regressa à Escola 

16- UpFarming 

17- Reshape Ceramics 

O Júri de Pitch da sala 2 foi composto pelos seguintes membros: Gustavo Freitas 

(Casa do Impacto), Carla Contreiras (Casa do Impacto), Marta Santos (Sair da 

Casca), Rita Barrocas (Sonae MC), Sandra Aparício (Galp). Nesta sala realizaram 

a sua apresentação Pitch os seguintes candidatos: 

1- PREVEY 

2- CicloExpresso 

3- Elu 

4- Ambigular 

5- SurgeonMate Ecosystem 

6- SentiPensar 

7- R-Coat  

8- Autismo works 

9- Access Lab 

10- Sub Bar and Sub Bar Academy 

11- The feelings guru 

12- HOLI by nevaro 

13- Clynx  

14- Relax Aging 

15- Nøytrall 

16- Compostuga  Mudatuga 

17- Carbono Biodiverso 

18- CycleAI 
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As apresentações começaram pelas 9:40 e terminaram pelas 12:00 tendo 

seguidamente o júri de cada sala analisado as classificações finais obtidas por cada 

candidatura tendo em conta a avaliação do documento Pitch Deck e a prestação do 

Pitch realizada. 

Pelas 16h00 reuniu a equipa de gestão do Fundo +PLUS, para ordenação das 

candidaturas, em função das pontuações finais atribuídas pelos júris em ambas as 

salas.  

Após a respetiva ordenação foram selecionadas 12 candidaturas, 8 no eixo Testing 

e 4 no eixo Scaling, que transitaram para o 2º momento de seleção, para serem 

apresentadas ao Júri de Seleção Final.  

A lista das candidaturas selecionadas foi a seguinte:  

Eixo Testing: 

1. Reshape Ceramics  

2. The Newsroom 

3. CicloExpresso 

4. HOLI by nevaro 

5. Access Lab 

6. Compostuga by Mudatuga 

7. Carbono Biodiverso 

8. The feelings guru 

Eixo Scaling: 

1. Dioscope  

2. Rizoma Cooperativa Integral 

3. Semear  

4. Equal Food   

 

No dia 14.02.2022 os responsáveis pelas candidaturas foram notificados sobre a 

sua passagem, ou não, para o 2º momento de seleção.  
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No dia 15.02.2022, as candidaturas selecionadas para apresentação ao Júri Final, 

à exceção da candidatura Compostuga by Mudatuga, que não suscitou quaisquer 

dúvidas, foram contactadas pela Equipa de Gestão do Fundo +PLUS, para 

esclarecer dúvidas e clarificar a informação previamente elaborada no Pitch Deck. 

O Júri de Seleção Final do Fundo +PLUS foi nomeado pela Deliberação n.º 

146/2022, da sessão ordinária da Mesa de 28 de janeiro de 2022, nos termos do 

artigo 17.º do respetivo Regulamento, sendo constituído pelos seguintes membros: 

Inês Sequeira, coordenadora da Equipa de Gestão do Fundo +PLUS e Diretora do 

Departamento de Empreendedorismo e Economia Social; 

Ilda Marcelino, Diretora da Unidade de Transformação Digital da SCML, área 

incontornável na experimentação de soluções inovadoras e no acesso às boas 

práticas, com vista à melhoria do nível de bem-estar e qualidade de vida dos 

trabalhadores e utentes da SCML; 

Filipe Almeida, presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, 

entidade promotora do empreendedorismo e inovação social e dinamizadora do 

mercado de investimento social em Portugal; 

Rita Casimiro, Partner & Head of Acceleration na empresa de investimento de 

impacto MAZE, que trabalha com startups, empresas e governos para resolver 

problemas sociais e ambientais. 

Miguel J. Martins, em representação de Duarte Costa, Sustainable Investments 

Partner na Grosvenor - House of Investments, empresa de capital de risco registada 

na CMVM, dedicada à gestão de Fundos de investimentos sustentáveis alinhados 

com os ODS 2030. 

No dia 18.02.2022, os membros do Júri de Seleção Final receberam as 

apresentações em formato Pitch Deck das 12 candidaturas finalistas e procederam 

à sua avaliação individual com base nos critérios de seleção e método de 

classificação descritos anteriormente.  
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No dia 24.02.2022, o Júri de Seleção Final reuniu para decidir quais as candidaturas 

beneficiárias do apoio financeiro do Fundo +PLUS. Esta reunião contou com o apoio 

técnico dos elementos da equipa de gestão do Fundo +PLUS: Gustavo Freitas; 

Joana Mercier, Carla Contreiras e Marta Santos (da consultora Sair da Casca) e 

também com a presença de João Cabral, que elaborou o presente relatório   

A reunião teve início pelas 10h00, começando pela cooptação do Presidente do Júri, 

função que coube a Inês Sequeira, por unanimidade dos votos.  

De seguida, o Júri passou à análise qualitativa e discussão das candidaturas, tendo 

por base a ordenação das pontuações finais obtidas e o esclarecimento de dúvidas 

proporcionado pela equipa de gestão do Fundo +PLUS. 

Inês Sequeira absteve-se de comentar a candidatura Acces Lab, por esta incluir 

entre os seus promotores um parceiro da Casa do Impacto.   

Na sua avaliação, o Júri teve particularmente em conta a natureza dos problemas 

abordados pelas candidaturas e o seu alinhamento com a missão da Casa do 

Impacto e da SCML, o potencial impacto das soluções na resolução dos problemas 

e na mudança de atitudes e comportamentos, a nível social e ambiental, bem como 

as necessidades de financiamento de cada solução, procurando maximizar o 

número de candidaturas apoiadas dentro dos limites orçamentais do Fundo +PLUS. 

Para a presente edição, o Júri deliberou que serão beneficiárias de apoio financeiro 

do Fundo +PLUS as seguintes candidaturas:  

Eixo Testing: 

• Reshape Ceramics;  

• Access Lab;  

• HOLI by nevaro; 

• CicloExpresso; 

• Carbono Biodiverso. 
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Eixo Scaling: 

• Dioscope; 

• Semear. 

A reunião do Júri de Seleção Final terminou pela 12h30, dessa forma concluindo as 

suas funções e finalizando o processo de seleção da presente edição do Fundo 

+PLUS.   

No dia 28.02.2022, os responsáveis pelas candidaturas foram notificados sobre a 

decisão do Júri de Seleção Final do Fundo +PLUS. 

Todas as candidaturas selecionadas confirmaram o interesse e disponibilidade em 

prosseguir para a fase de contratualização de resultados do Fundo +PLUS. 


