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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO E INOVAÇÃO SOCIAL                 

DO MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA 

4ª Edição 

Escolas do Ensino Secundário e Profissional 

Ano letivo 2017/2018 

 

Preâmbulo 

Este evento é da responsabilidade da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e surge 

no âmbito do projeto “Empreendedorismo nas Escolas de Albergaria-a-Velha”, 

impulsionado pelo plano de ação Albergaria Empreende+. 

O presente documento visa regular o Concurso de Ideias Municipal, no qual os alunos 

das escolas do concelho de Albergaria-a-Velha terão oportunidade de apresentar 

publicamente as suas ideias. 

 

Artigo 1º 

Objetivo 

1. O Concurso de Ideias do município de Albergaria-a-Velha tem como objetivo 

sensibilizar e motivar os/as jovens para as práticas empreendedoras e de inovação 

social, promovendo o espírito de iniciativa e o dinamismo em ambiente escolar.  

2. A final do concurso de ideias pretende ser um momento marcante no projeto 

“Empreendedorismo nas Escolas Albergaria-a-Velha” onde os/as alunos/as 

apresentam ideias de negócio ou de inovação social exequíveis e que vão ao 

encontro dos critérios definidos no artigo 6.º deste regulamento. 
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Artigo 2º 

Destinatários 

1. Podem concorrer ao Concurso de Ideias todos os alunos que frequentem um 

estabelecimento de ensino do Concelho de Albergaria-a-Velha e que estudem no 

ensino secundário / profissional.  

2. Cada candidatura deverá ser submetida individualmente ou em grupo, até um 

máximo de três alunos. 

 

Artigo 3º 

Natureza dos Trabalhos 

1. Devem ser apresentadas a concurso, ideias de negócio de qualquer área de 

atividade (produtos ou serviços) ou de inovação social, com as seguintes 

características: 

• Úteis e exequíveis; 

• Relevantes para a região; 

• Inovadoras, podendo dar origem ao aparecimento de um novo produto ou 

serviço, ou a um projeto de inovação social local;  

• Originais (concebidas pelos/as candidatos/as); 

2. Economicamente vantajosas, apresentando potencial competitivo. 

3. Apesar de não se perspetivar que as ideias apresentadas tenham como 

consequência imediata o desenvolvimento de um negócio / projeto ou a criação de 

uma empresa/ associação por parte da equipa que a apresenta, pretende-se que 

seja demonstrada a exequibilidade prática e o potencial económico do projeto em 

causa. 
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4. Os trabalhos desenvolvidos são inteiramente da responsabilidade dos/as alunos/as 

candidatos/as, ainda que estes possam recorrer ao apoio dos/as professores/as que 

estão a participar no projeto. 

 

Artigo 4º 

Fases do Concurso 

1. O Concurso de Ideias será apresentado nas diferentes escolas do concelho de 

que estão a participar no projeto “Empreendedorismo nas Escolas de Albergaria-

a-Velha”. 

2. Para participar, os/as alunos/as deverão enviar, até às 17 horas do dia 28 de 

feveiro de 2018 o formulário do Concurso de Ideias devidamente preenchido, 

para o seguinte endereço: incubadora.empresas@cm-albergaria.pt. 

3. Entre 9 e 20 de março de 2018, decorrerá a fase eliminatória do Concurso. O 

município de Albergaria-a-Velha, juntamente com a Direção de Escola fará a 

seleção das ideias finalistas. Esta seleção será feita através de um pitch da ideia, 

apresentado ao júri constituído por 2 elementos a designar pelo Município e um 

elemento a designar pela Escola. 

4. Após a seleção a realizar pelo comité técnico todos os participantes serão 

informados via email sobre as ideias finalistas. 

5. A organização desta fase do concurso é da competência do município de 

Albergaria-a-Velha em colaboração com a Direção de Escola.   

 

Artigo 5º 

Apresentação Final dos Trabalhos 

1. Os/as alunos/as terão de apresentar as suas ideias perante um júri nomeado pelo 

município de Albergaria-a-Velha para os avaliar.

file:///C:/Users/tmn/Desktop/Albergaria1516/incubadora.empresas@cm-albergaria.pt


                                                                                                                                         

 

Apenas o documento principal.                                                                           
  

4 

2. A apresentação pública dos trabalhos é uma fase obrigatória para a avaliação final 

dos trabalhos. 

3. Cada apresentação não deve ultrapassar os 5 minutos de duração, devendo contar 

com a participação dos/as autores/as do projeto, e pode ser efetuada com recurso 

a suportes audiovisuais ou outros, desde que previamente comunicados. 

 

Artigo 6º 

Avaliação dos Trabalhos 

1. Nesta fase do concurso, os projetos serão avaliados por um júri nomeado para o 

efeito, sendo objeto de consideração quer a candidatura submetida, quer a 

apresentação final do trabalho. 

2. Os projetos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

Critério Ponderação 

Inovação Social  25% (0 a 5 pontos) 

Grau de inovação da ideia 20% (0 a 4 pontos) 

Exequibilidade da ideia 20% (0 a 4 pontos) 

Estruturação da ideia 15% (0 a 3 pontos) 

Impacto do projeto para a região 10% (0 a 2 pontos) 

Desenvolvimento da ideia (maturação do projeto) 10% (0 a 2 pontos) 

 

3. Cada elemento do júri irá avaliar os projetos, os quais serão pontuados de 0 a 20, 

de acordo com os critérios acima apresentados. O/a vencedor/a do Concurso de 

Ideias Municipal de Albergaria-a-Velha será a equipa que obtiver maior pontuação, 

após a soma das pontuações individuais de cada um dos jurados, de acordo com a 

seguinte fórmula: 
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PT = SVJ / NEJ 

PT = Pontuação Total; SVJ = Soma Votos Júri; NEJ = Número de Elementos do Júri 

4. A divulgação dos resultados da avaliação dos trabalhos será realizada após a 

confirmação da deliberação do júri. 

 

Artigo 7º 

Júri 

1. A constituição do júri será da responsabilidade do município e incluirá 

representantes de diversas entidades / empresas públicas ou privadas que, pela sua 

ação, possam contribuir para o desenvolvimento dos projetos a concurso. 

2. Não obstante o definido no ponto 1 do presente Artigo, o júri será constituído no 

máximo por 5 elementos convidados com reconhecido mérito neste âmbito. 

 

Artigo 8º 

Prémios 

1. No Concurso de Ideias do Município de Albergaria-a-Velha a atribuição de prémios 

é da responsabilidade do Município.  

2. Serão entregues certificados de participação a todos/as os/as alunos/as que 

apresentem uma ideia de negócio. 

3. Às equipas que participem na final municipal (evento público de apresentação das 

ideias) serão entregues prémios de participação a todos os alunos.

4. Serão atribuídos prémios às 3 equipas vencedoras. Os prémios serão divulgados 

oportunamente pelo município. 

5. Será atribuído um prémio ao projeto que apresente maior pontuação no critério 

de Inovação Social. 
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6. O júri reserva-se o direito de não atribuir quaisquer dos prémios e certificados 

previstos, caso considere que as candidaturas não satisfazem os critérios 

enunciados. 

 

Artigo 9º 

Calendarização 

1. A sessão final de apresentação das ideias de negócio realizar-se-á no Cineteatro 

Alba, no dia 4 de maio de 2018, pelas 21h. 

 

Artigo 10º 

Disposições Finais 

1. A organização garante a confidencialidade de todo o processo e dos projetos 

entregues a concurso, assim como dos dados pessoais dos professores/as e dos 

alunos/as concorrentes. 

2. As decisões do júri são soberanas e não existe possibilidade de recurso. 

3. O município de Albergaria-a-Velha reserva-se o direito de alterar o presente 

regulamento por motivos de força maior. 

4. Para qualquer dúvida relativa ao presente regulamento, o município de Albergaria-

a-Velha dará o seu parecer, que terá carácter vinculativo. 

 

Albergaria-a-Velha, novembro de 2017 

 


