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Concurso de Ideias “Lança o teu Futuro!” 

Regulamento 

 

1.º Âmbito e objetivos  

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

Concurso de Ideias “Lança o teu Futuro!“, promovido pelo VougaPark, Centro de 

Inovação, estrutura do Município de Sever do Vouga, com o apoio da SANJOTEC, Parque 

de Ciência e Tecnologia de S.J. da Madeira. 

O VougaPark e a Sanjotec promovem apoio às empresas e proporcionam atividades 

que visam fomentar o empreendedorismo e a inovação na região. 

 

2.º Destinatários  

1. São destinatários do Concurso de Ideias “Lança o teu Futuro!” os alunos das escolas 

do ensino secundário/profissional do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga e os 

alunos dos cursos profissionais da Unidade de Tecnologias da Escola Profissional de 

Aveiro. 

 

3.º Constituição das equipas  

1. As candidaturas devem ser submetidas em grupo.  

2. As equipas deverão ter até 3 elementos. 

3. Cada escola deverá ter associado um professor responsável. 
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4.º Inscrição das Equipas e Candidaturas  

1. As equipas deverão inscrever-se e submeter as suas candidaturas até ao dia 4 de 

novembro de 2020, através do site do VougaPark, em: 

https://www.vougapark.pt/pt/candidatura. 

2. O regulamento do concurso e toda a informação sobre o mesmo poderá ser 

consultado no site do vougapark, em: https://www.vougapark.pt/ . 

3. As ideias de negócio deverão incidir sobre as seguintes áreas temáticas:  

a) Empresa de Serviços  

b) Empresa de Produto  

c) Produto Inovador  

d) Projeto Social/Local  

4. A inscrição da equipa e candidatura deverá ser efetuada através do preenchimento 

do formulário identificando:  

a) Dados dos Promotores 

b) Detalhes do Projeto: 

– Nome do Projeto 

– Descrição do Projeto 

– Caráter inovador do projeto 

– Público-alvo 

 

5.º Avaliação e seleção das candidaturas  

1. Após a receção das candidaturas, a equipa de coordenação avaliará as ideias e negócio 

enviado e selecionará, 10 (dez) ideias, para estarem presentes no evento final;  

2. A seleção das 10 (dez) candidaturas finalistas será realizada no dia 9 de novembro. 

 

https://www.vougapark.pt/pt/candidatura
https://www.vougapark.pt/
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3. No dia 9 de novembro de 2020 será feita a comunicação das 10 ideias finalistas 

através do site do VougaPark (https://www.vougapark.pt/ ). 

4. A seleção das ideias submetidas será efetuada com base nos seguintes critérios:  

a) Inovação e Criatividade - 20%  

b) Organização e Planeamento - 20%  

c) Resposta a uma necessidade identificada/ problema detetado - 20%  

d) Viabilidade e sustentabilidade económico-financeira - 20%  

e) Contributo para o desenvolvimento económico da Região de Aveiro - 20%  

 

6º Apresentação da ideia de negócio (“pitch”)  

1. No período de 11 de novembro a 20 de janeiro, os 10 grupos finalistas irão integrar 

um plano de atividades a desenvolver virtualmente, com vista ao desenvolvimento de 

competências transversais que servirão de apoio à realização do pitch final. Este plano 

irá ser publicado no site do VougaPark. 

2. As equipas finalistas deverão, após a participação nas sessões de trabalho e mentoria, 

enviar, até dia 19 de janeiro, por e-mail para geral@vougapark.pt  a apresentação da 

sua ideia de negócio (pitch) em formato pdf, suporte a utilizar no evento final.  

 

7.º Evento final  

1. A cerimónia pública de apresentação das ideias finalistas (evento final) decorrerá, em 

formato presencial, no dia 20 de janeiro de 2021, e incluirá a apresentação da ideia de 

negócio por parte dos elementos das 10 (dez) equipas selecionadas.  

2. O júri do concurso, que determinará o vencedor, será constituído por representantes 

de empresas da região, empresas do VougaPark; Incubadoras, e Sistema Científico e 

Tecnológico da região. 

https://www.vougapark.pt/
mailto:geral@vougapark.pt
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3. A ideia vencedora do Concurso de Ideias “Lança o teu futuro” será a que obtiver 

melhor classificação na avaliação que será efetuada com base:  

a) Inovação e Criatividade - 20%  

b) Organização e Planeamento - 10%  

c) Resposta a uma necessidade identificada/ problema detetado - 20%  

d) Viabilidade e sustentabilidade económico-financeira - 10%  

e) Contributo para o desenvolvimento económico do Concelho de Sever do 

Vouga/Região de Aveiro - 20%  

f) Apresentação da ideia de negócio no evento final- 20%  

 

8.º Prémios 

1. Todos os participantes das 10 equipas selecionadas receberão um kit 

empreendedorismo. 

2. O projeto vencedor terá acesso a um ano de incubação gratuita no VougaPark, 

mentoria, coaching, e ainda um Prémio de Concretização monetário, no caso de 

criação da empresa, ou implementação do produto no mercado, ao fim de 12 meses, 

no montante de 1000 €. 

3. Os 3 vencedores do concurso terão acesso a mentoria empresarial VougaPark para 

desenvolvimento da ideia de negócio, e ainda a um prémio monetário atribuído pelo 

município. 

 

9.º Direitos de autor  

1. Os trabalhos apresentados no concurso deverão salvaguardar os direitos de autor, 

tendo de ser originais;  
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2. Todas as ideias de negócio apresentadas são propriedade intelectual dos seus autores, 

pelo que apenas poderão ser expostos, divulgados e utilizados pelo VougaPark no 

âmbito da promoção do concurso.  

 

10.º Disposições finais  

1. A organização não poderá ser responsabilizada pelo eventual cancelamento, anulação 

ou alteração deste concurso por motivos imprevistos;  

2. A participação no concurso implica a plena aceitação das normas do presente 

regulamento;  

3. Qualquer aspeto não contemplado no presente regulamento será analisado e decidido 

pela equipa de coordenação.  

 

 

 

 

 


