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Regulamento do Concurso de ideias 

 

O “Concurso de Ideias” é uma das atividades do projeto 37303 - NIBAP, apresentado pelo 
consórcio Duas Siglas/UALG, nos termos do Aviso 14/SI/2017, no âmbito do Sistema de 
Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI IDT).  

Este projeto visa incrementar os níveis de empreendedorismo e de inovação nas empresas, não 
só através da criação de novas empresas, mas também através da promoção de novas unidades 
estratégicas de negócio, no empresarial existente, que venham a colmatar as necessidades reais 
da região e se traduzam em criação líquida de novos postos de trabalho.  

O presente regulamento consagra os termos e as condições da participação no Concurso de 

Ideias, de acordo com os artigos seguintes: 

 

 

Artigo 1º  

Objetivos  

 

1- O Concurso de Ideias do NIBAP, tem como objetivo promover o aparecimento de projetos 
inovadores numa perspetiva de desenvolvimento económico e social da região, com o intuito de 
alcançar uma visibilidade acrescida, em termos de divulgação e promoção de conhecimento.  

2- Com a dinamização deste concurso visa-se apoiar as ideias mais inovadoras e acionar 
mecanismos que permitam acompanhar e desenvolver essas mesmas ideias. 

 

 

Artigo 2º  

Candidatos  

 

1- São admitidos ao “Concurso de Ideias”, pessoas singulares, maiores de 18 anos, concorrendo 
individualmente ou em equipa, neste último caso desde que constituída por um máximo de três 
elementos.  

2- Este concurso destina-se a alunos universitários, população ativa, colaboradores de empresas 
e a desempregados que pretendam criar o seu próprio projeto. 
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Artigo 3º 

Candidaturas 

 

1 - As candidaturas devem ser apresentadas até 10 de fevereiro de 2022; 

2 - O processo de envio de candidatura é feito através do preenchimento do Formulário de 
Candidatura disponível em nibap.2siglas.pt 

3 - As candidaturas devem ser apresentadas em língua portuguesa; 

4 - Só serão consideradas as candidaturas formalizadas dentro do prazo indicado através do 
envio do Formulário de Candidatura totalmente preenchido. 

5 - A organização reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar informações adicionais 
ou esclarecimentos aos candidatos. 

 

 

Artigo 4º 

Composição do júri 

 

1 - O júri será constituído por três pessoas de reconhecida competência e membros do 

Consórcio do NIBAP; 

2 - Não poderão fazer parte do júri elementos que tenham uma relação familiar direta (primeiro 

grau) com os candidatos a concurso; 

3 – O júri avalia as candidaturas de acordo com os critérios do Artigo 5º deste Regulamento. 

 

 

Artigo 5º 

Critérios de Avaliação 

 

1 - O júri avaliará as candidaturas apresentadas de acordo com os seguintes critérios: 

a) Qualidade da ideia apresentada, traduzida através dos argumentos apresentados pela equipa 

relativamente à necessidade existente no mercado que o seu produto/serviço é capaz de 

satisfazer (peso global 20%); 

b) Dimensão do mercado potencial e qualidade da estratégia de negócio apresentada (peso 

global 20%); 
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c) Identificação dos elementos-chave da ideia e sua articulação com os recursos e capacidades 

disponíveis para o projeto (peso global 20%); 

d) Viabilidade económica e financeira do projeto (peso global 20%); 

e) Qualidade da equipa, medida através das qualificações e da diversidade e 

complementaridade dos elementos que a compõem (peso global 20%); 

2 - Em cada critério de avaliação, cada elemento do júri atribui uma pontuação de 1 

(insuficiente), 2 (suficiente), 3 (bom), 4 (muito bom) ou 5 (excelente), sendo a avaliação de cada 

critério o resultado da soma das pontuações de cada júri dividida pelo número de elementos do 

júri; 

3 - A pontuação final é a soma ponderada das avaliações obtida pelo concorrente em cada 

critério, usando os pesos explicitados no ponto 1; 

4 - Fica reservado ao júri os critérios de desempate, quando aplicável. 

 

 

Artigo 6º  

Prémio 

 

1 - Só serão elegíveis para o Prémio as ideias que tenham obtido no mínimo 80% da pontuação 

máxima possível; 

2 – As três melhores ideias apresentadas ao abrigo deste Concurso de Ideias receberão horas 

de consultoria especializada, distribuídas da seguinte forma: 

 - 1º Prémio: 30 horas de consultoria: 

 - 2º Prémio: 15 horas de consultoria; 

 - 3º Prémio: 5 horas de consultoria; 

3 – As ideias premiadas serão anunciadas na terceira semana de fevereiro de 2021 no endereço 

nibap.2siglas.pt e os três primeiros classificados avisados por email. 
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Artigo 7º 

Confidencialidade 

 

1 - Todos os membros envolvidos na organização do Concurso e os membros do Júri 

comprometem-se a não fazer uso indevido de qualquer documento ou informação que conste da 

candidatura, assim como a assegurar a segurança dos dados pessoais e o respeito pela política 

de proteção de dados, e salvaguardam na sua ação o respeito pela autoria das ideias e projetos 

dos concorrentes; 

2 - As candidaturas não deverão conter informação técnica, científica ou outra que possa ser 

considerada sigilosa do ponto de vista da proteção da propriedade intelectual da(s) tecnologia(s) 

apresentadas a concurso, declinando as entidades promotoras qualquer tipo de responsabilidade 

por qualquer consequência da divulgação indevida desse tipo de informação; 

3 - À Organização está vedado tomar quaisquer medidas, à exceção da prevista do número 1 do 

presente artigo, com vista a proteger ou assegurar a confidencialidade, propriedade intelectual e 

outros direitos dos concorrentes, pelo que a proteção de tais direitos constitui responsabilidade 

exclusiva dos próprios participantes. 

 

 

Artigo 8º 

Disposições finais 

 

1 - Os prazos e datas constantes deste regulamento poderão ser alterados por decisão da 

organização, devendo ser tornados públicos em tempo oportuno. 

2 - A organização reserva-se o direito de modificar o presente regulamento por motivos de força 

maior. 

 

 

Artigo 9 º 

Esclarecimentos adicionais  

 

1 - Esclarecimentos adicionais devem ser solicitados para o endereço de correio eletrónico 

nibap@2siglas.com. 

 


