
 

 



 

Regulamento do Concurso de Ideias 

 

CAPÍTULO I 
ENQUADRAMENTO 

a) A presente operação enquadra-se no âmbito do aviso de concurso n.º 

03/CENTRO/2020-SIAC do Programa Operacional  Regional do Centro 2020, que 

cofinancia o projeto “BIZ4GREEN”. 

 

b) Entidade Promotora: 

 

Novotecna - Associação para o Desenvolvimento Tecnológico 

R. Cel. Júlio Veiga Simão, 3025-307 Coimbra 

    Telf. 239 497 730 / dci@novotecna.pt 

 

 

Parte I – CONCURSO DE IDEIAS 

 

CAPÍTULO II 

TEMA E OBJETIVOS DO CONCURSO 

a) Tema: Concurso de Ideias BIZ4GREEN 

b) Objetivos do Concurso:  

-  Estimular a criatividade empresarial; 

- Encorajar a apresentação de novas ideias de negócio, impulsionando o 

empreendedorismo jovem; 

- Potenciar o aparecimento de novos/as empreendedores/as e empresários/as; 

- Capacitar os/as empreendedores/as para o desenvolvimento do seu modelo de 

negócio; 

- Acompanhar em permanência os/as empreendedores/as, disponibilizando 

serviços de mentoria e coaching; 

-  Premiar ideias de negócio. 

 

CAPÍTULO III 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DOS CONCORRENTES  

 

a) Os/As concorrentes deverão reunir cumulativamente os seguintes requisitos: 

- Ter nacionalidade portuguesa e/ou residir em Portugal; 

- Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

- Frequentar o ensino secundário ou uma instituição do ensino superior ou ter 

uma equivalência mínima de nível 3. 
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CAPÍTULO IV 

CONDIÇÕES E FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

a) O concurso é aberto a qualquer pessoa que cumpra os requisitos obrigatórios 

mencionados no capítulo anterior; 

b) A participação poderá ser individual ou em equipa (deverá ser nomeado o Líder da 

Equipa e ter no máximo 3 elementos);  

c) As ideias a concurso são apenas e obrigatoriamente enviadas em formato digital, 

através do correio eletrónico dci@novotecna.pt,  identificando exteriormente pela 

referência “Concurso de Ideias – Biz4Green”; 

d) Deverá ser preenchida e remetida a ficha de inscrição, disponível em 

www.novotecna.pt; 

e) Deverá ser enviada por e-mail a seguinte informação / documentação: 

- Ficha de inscrição; 

- Curriculum Vitae do/a candidato/a; 

- Documentação de suporte da ideia, com tamanho máximo de 50Mb (pode ser 

mais do que um ficheiro e em diferentes formatos – doc, pdf, vídeo, etc.); 

- A documentação de suporte da ideia, caso ultrapasse a capacidade da caixa de 

correio eletrónico, poderá ser enviada, no mesmo email, através de um endereço 

para descarga de um serviço de partilha, seja ele dropbox, wetransfer, jumpshare 

ou outro; 

- A descrição da ideia e documentação de suporte deverá ter informação 

suficiente que permita ao júri avaliar a ideia de acordo com os critérios 

estabelecidos no Capítulo VII. 

 

f) As candidaturas apresentadas, poderão abranger várias vertentes, tais como: 

- Indústrias criativas, áreas de inovação tecnológica, soluções sustentáveis que 

alavancam setores tradicionais, como agroalimentar e turismo, ou outras 

atividades subsidiárias ou conexas a estes setores. 

 

mailto:dci@novotecna.pt
http://www.novotecna.pt/
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g) Os/As concorrentes vencedores das 3 ideias selecionadas pelo Júri, aceitam a gravação 

da sua imagem, bem como a disseminação dos seus projetos, no âmbito da divulgação 

do presente projeto. 

 

CAPÍTULO V 

PRAZO DE SUBMISSÃO DA CANDIDATURA 

 

a) Candidaturas: até ao dia 15 de abril de 2023. 

 
 

 

CAPÍTULO VI 

JÚRI DE AVALIAÇÃO 

 

a) O Júri de avaliação será composto por: 

✓ Um membro da Direção da NOVOTECNA; 

✓ Um/a representante CETEC;  

✓ Um/a técnico/a especializado/a em Empreendedorismo; 

✓ Um/a represente do Tecido Empresarial; 

✓ Outro elemento identificado pela NOVOTECNA.  

b) A NOVOTECNA presidirá o Júri; 

c) A seleção das três candidaturas que vencedoras será feita pelo respetivo Júri do 

Concurso, até ao dia 30 de abril de 2023.  

d) O Júri deliberará e verificará a conformidade formal e substantiva das ideias 

apresentadas, de acordo com o presente regulamento, apreciará a qualidade técnica, 

ponderando e atribuindo os apoios estabelecidos.  

e) O Júri reserva-se, por maioria de votos, ao direito de não atribuir prémios se a falta de 

qualidade das ideias o justificar, pela mesma forma, poderá atribuir prémios ex-aequo. 

f) Das decisões do júri, tomadas por unanimidade ou maioria, não haverá recurso. 
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CAPÍTULO VII 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

a) As ideias a concurso serão avaliadas em função dos seguintes parâmetros: 

- Mercado: ajustamento entre ideia de negócio e necessidade do mercado; 

- Equipa/Parcerias: competências pessoais e específicas para exploração da 

oportunidade, parcerias; 

- Qualidade e maturidade do modelo de negócio; 

- Potencial inovador da ideia; 

- Nível de criatividade da ideia; 

- Sustentabilidade económico-financeira do projeto; 

- Preocupação com questões de proteção ambiental e sociais. 

 

b) O Júri poderá solicitar informação adicional a cada candidato/a, relativamente à ideia 

apresentada. 

c) Em caso de empate na atribuição de avaliação, cabe ao Presidente do Júri, desempatar 

a avaliação atribuída. 

d) Serão selecionados/as três suplentes devidamente ordenados, através dos critérios de 

avaliação do Concurso, acima mencionados, que serão chamados nas seguintes 

situações (caso se venham a verificar): 

- Indisponibilidade de algum concorrente (inclusive doença). 
 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  

 

a) Os três candidatos/as vencedores serão contatados assim que a avaliação pelo Jurí 

esteja concluída, via telefone e/ou correio eletrónico até ao dia  
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CAPÍTULO IX  

PRÉMIOS  

a) Serão atribuídos aos/às candidatos/as detentores das três melhores ideias: 

✓ 80 horas de Mentoria; 

✓ 50 horas de Coaching; 

✓  Atribuição de Prémio, no valor de 2100 euros. 

 

b) É celebrado um contrato com os/as vencedores/as dos Prémios, no qual são 

estabelecidos os direitos e deveres das partes envolvidas. 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) A participação dos/das concorrentes no concurso implica a aceitação sem reservas de 

todas as disposições deste regulamento. 

b) A NOVOTECNA reserva o direito de difundir as características gerais dos mesmos 

(descrição resumo), assim como a identificação dos seus candidatos/as 

/promotores/as e dos seus projetos. 

c) Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Júri. 


