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Preâmbulo 
 
O “Concurso de Ideias: Eu sou empreendedor/a” é uma iniciativa do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social, 3.ª Geração de Vila Verde (doravante designado por CLDS-3G 

Vila Verde), em parceria com a Rede Social, que visa estimular a iniciativa, criatividade e 

a cultura empreendedora dos/as estudantes do ensino secundário e profissional do 

concelho de Vila Verde. 

O presente documento tem por objetivo regular o “Concurso de Ideias: Eu sou 

Empreendedor/a”. 

 

 

 

Capítulo I. Disposições gerais 
Artigo 1.º 
Objetivo 

 
O “Concurso de Ideias 2018: Eu sou empreendedor/a” tem na sua génese o objetivo de 

conceção e apresentação de projetos inovadores, empreendedores e exequíveis, por 

parte dos/as alunos/as do ensino secundário e profissional do concelho de Vila Verde, 

para avaliação perante um júri. 

 

Artigo 2.º 
Júri 

 
O júri será constituído por cinco elementos, nomeadamente o Município de Vila Verde e 

quatro entidades empregadoras representativas do concelho  

 

Artigo 3.º 
Concorrentes 

 
1. Podem concorrer ao concurso alunos/as, que frequentem o ensino 

secundário/profissional nas escolas do concelho de Vila Verde. 
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2. A participação no concurso deverá ser em equipa, com um limite máximo de sete 

elementos, sendo possível a colaboração de um/a docente no apoio à elaboração 

da candidatura e no desenvolvimento do projeto; 

 

3. Cada equipa concorrente só poderá apresentar um projeto e cada elemento só 

poderá integrar uma equipa. 

 

Artigo 4º 
Âmbito 

 
1. As ideias a concurso devem ser originais, inovadoras, exequíveis e apresentarem 

vantagens competitivas para um setor de atividade à escolha das equipas; 

 

2. As mais-valias dos projetos deverão ser claras, tanto pela sustentabilidade 

financeira, como pela relevância para o território envolvente; 

 

3. As ideias devem ser suscetíveis de dar origem a um novo produto/serviço, com 

novas características e potencialidades. 

 

 

 

Capítulo II. Instrução da candidatura 
Artigo 5.º 

Orgânica e fases do concurso 
 

Fase 1 
1. As equipas interessadas em concorrer terão de preencher o documento 

“Formulário de candidatura” disponibilizado no sítio da internet 

www.cprn.pt/clds3gvilaverde/concurso_ideias; 

 

2. Após a submissão da candidatura, até dia 09 de fevereiro de 2018, as ideias a 

concurso serão alvo de uma análise por parte da equipa técnica do CLDS-3G Vila 

http://www.cprn.pt/clds3gvilaverde/concurso_ideias
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Verde, ficando esta entidade obrigada a informar as razões de uma eventual 

exclusão do concurso. As candidaturas poderão ser excluídas nos seguintes casos: 

 

a) A não entrega de todos os documentos; 

b) A candidatura possua linguagem inadequada atendendo ao objetivo do 

concurso. 

 

3. Todas as equipas a concurso serão notificadas, por correio eletrónico, até ao dia 

19 de fevereiro de 2018, sobre a validação da sua candidatura. 

 

Fase 2 
1. Às equipas que passem à fase seguinte será disponibilizado um formulário ”Modelo 

de Projeto” (cuja utilização é facultativa), que servirá de apoio à construção do 

projeto. Este formulário será disponibilizado no sítio da Internet 

www.cprn.pt/clds3gvilaverde/concurso_ideias; 

 

2. Os projetos a concurso terão como prazo limite de submissão o dia 23 de março de 

2018, através da plataforma existente no sítio da internet do concurso; 

 

Fase 3 
1. Até ao dia 13 de abril de 2018 serão notificados, por correio eletrónico, os 5 

projetos finalistas. Estas equipas terão de realizar uma apresentação pública do 

seu projeto, em dia e horário a definir, na semana de 30 de abril a 4 de maio de 

2018. Esta apresentação não poderá ultrapassar os 10 minutos e deverá ser 

complementada por uma apresentação em suporte digital, submetida até ao dia 28 

de abril de 2018 no sítio da internet do concurso;  

 

2. No dia da apresentação pública dos projetos serão reveladas três equipas 

vencedoras do concurso e atribuídos os respetivos prémios de participação. 

 

 
 
 

http://www.cprn.pt/clds3gvilaverde/concurso_ideias
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Artigo 6.º 
Prazos 

 
Fase 1 

As candidaturas deverão ser submetidas através do formulário de envio no sitio da 

Internet “www.cprn.pt/clds3gvilaverde/concurso_ideias”, tendo como prazo limite o dia 09 

de fevereiro de 2018. 

 

Fase 2 
Os projetos a concurso deverão ser enviados através da plataforma existente no sítio da 

internet do concurso, até ao dia 23 de março de 2018.  

 
Fase 3 

A apresentação dos projetos, em suporte digital, deverá ser submetida até ao dia 28 de 

abril de 2018, na plataforma existente no sítio da internet do concurso. A apresentação 

pública dos projetos realizar-se-á na semana de 30 de abril a 04 de maio de 2018. 

 

Artigo 7.º 
Formalização da candidatura 

 
As candidaturas deverão ser apresentadas em impressos próprios disponíveis em 

www.cprn.pt/clds3gvilaverde/concurso_ideias. Todos os documentos deverão ser 

submetidos através do sítio na internet do concurso.  

 

Artigo 8.º 
Elementos a entregar 

 

Fase 1 
Formulário de candidatura e autorização do encarregado de educação (para menores de 

18 anos), assinada e digitalizada, por cada elemento da equipa;  
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Fase 2 
Modelo do projeto (opcional a utilização do formulário disponibilizado pelo CLDS-3G Vila 

Verde) e outros elementos que considerem pertinentes; 

 

Fase 3 
Apresentação em suporte digital. 

 

Artigo 9º 
Processo de avaliação 

 

Fase 1 
As candidaturas ao concurso serão alvo de uma análise prévia para verificação das 

condições de elegibilidade dos/as participantes e das ideias propostas, pela equipa 

técnica do CLDS-3G Vila Verde, tendo por base o carácter inovador, empreendedor e 

exequível das ideias. 

 

Fase 2 
O júri avaliará os projetos submetidos a concurso de acordo com os seguintes critérios: 

x Originalidade, inovação e criatividade (15%); 

x Relevância para a comunidade (25%);  

x Sustentabilidade e viabilidade do projeto (25%); 

x Análise e identificação de oportunidades (15%); 

x Contorno dos obstáculos e dos aspetos negativos (15%); 

x Estruturação formal da ideia (5%).  

 

 
Fase 3 

Aplicam-se os mesmos critérios da fase anterior, complementados pela análise da 

apresentação pública dos projetos. 
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Artigo 10.º 
Prémios 

 
As cinco equipas finalistas receberão um certificado de participação no concurso e às 

equipas classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar será atribuído, por equipa, os 

seguintes prémios: 

1º Prémio: Cheque-vale no valor de 500€ 

2º Prémio: Cheque-vale no valor de 300€ 

3ª Prémio: Cheque-vale no valor de 200€  

 

Artigo 11.º 
Disposições finais 

 
Os casos omissos no presente regulamento serão discutidos e resolvidos pela equipa 

técnica do CLDS-3G Vila Verde, de acordo com a legislação em vigor. 


