
36H NON STOP!
Tendo em mente esta missão, o CEi lança agora um 
programa amplo e muito bem estruturado para 
desenvolver o empreendedorismo Infantil e Juvenil, 
nas Escolas, através de diversas ações, entre as quais 
o Bootcamp 36h non Stopt! 

O CEi tem como missão apoiar empreendedores e 
empresas no processo de desenvolvimento efetivo das 
suas ideias de negócio, transformando-as em 
realidades empresariais sustentáveis. 
Através desta missão o CEi pretende catalisar o 
desenvolvimento da região e da comunidade 
empreendedora  disponibilizando espaços e serviços 
qualificados a empresas, dando apoio aos 
empreendedores, procedendo à transferência de 
tecnologia e ao fomento da cooperação entre 
empresas, instituições de I&DT e demais atores 
relevantes. 
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Programa e metodologia : Datas: 

Inscrições: 
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O Bootcamp tem a duração de 36 horas e visa a 
resolução prática e apresentação de um 
protótipo para solucionar alguns problemas 
reais existentes na nossa sociedade. 

Proposta de temas: 
-Socialmente falando! 
-Criei o meu negócio, e agora? 
- Uma ferramenta chamada tecnologia! 

Os alunos participantes não podem ter contato 
com o exterior, estando confinados ao espaço 
onde irá decorrer o Bootcamp. Este espaço pode 
ser dentro de uma escola, num edifício da 
Câmara Municipal de Castelo Branco ou dentro
do próprio CEi. A escolha do espaço está sujeita 
ao número de inscrições. 

Num período de 36 horas, os participantes são 
constantemente desafiados a gerir todos os 
aspetos quotidianos relacionados com o horário 
das refeições (estando as refeições 
quentes asseguradas pelo  CEi), das dormidas 
(existinto dinâmicas de grupo em horário 
noturno), dos diferentes worshops e/ou ações de 
sensibilização e os horários de trabalho de cada 
um, dentro da equipa. 

Os participantes podem candidatar-se já, em 
equipas de 3 a 5 elementos, ou 
individual-mente, caso este em que 
obrigatoriamente terão de integrar uma 
equipa no primeiro dia de Bootcamp. As 
inscrições são gratuitas, bem como a estadia no 
Bootcamp. 

1º BootCamp- dia 6/01/2018 e 7/01/2018 
2º BootCamp- dia 23/03/2018 e 24/03/2018 
3º BootCamp- dia 29/06/2018 e 30/06/2018 

Nota: Datas passíveis de serem modificadas. 

As inscrições são feitas mediante formulário 
eletrónico , que estará disponível no nosso site 
e facebook. 
Fica atento!


