
 

REGULAMENTO 

 
Artigo 1  

Entidade Organizadora 

O Concurso de Ideias Inovadoras e Empreendedoras – INNOVATION TANK terá a sua terceira 

edição no ano letivo 2022/2023, e é uma atividade organizada pelo CLDS4G Lamego Com_Tigo, 

no âmbito do Eixo 1 – Emprego, qualificação e formação. 

 

Artigo 2  

Objetivos 

O presente Concurso visa promover o empreendedorismo qualificado, criativo e social, 

fomentando o desenvolvimento de ideias de negócio inovadoras e empreendedoras com 

aplicabilidade local, com os seguintes objetivos específicos: 

• Apoiar, incentivar, reconhecer e premiar a criatividade e a inovação de jovens 

empreendedores; 

• Identificar jovens com potencial empreendedor e criativo pelo trabalho em parceria com os 

principais agentes intervenientes na educação e formação dos mesmos; 

• Promover a reflexividade e consciencialização dos jovens para as necessidades da 

comunidade envolvente e para a deteção de oportunidades de negócio, pelo 

desenvolvimento de atitudes proativas e criativas na resolução de problemas; 

• Capacitar os jovens com conhecimentos do foro financeiro, promovendo a planificação de 

uma ideia de negócio com aplicabilidade real; 

• Avaliar e acompanhar os planos de negócio, monitorizando o processo de evolução em 

colaboração com os professores; 

• Selecionar os planos com aplicabilidade, escala e impacto para realizar uma mostra à Rede 

Social; 

• Apresentar publicamente as ideias finalistas e atribuir um prémio ao primeiro classificado. 

 

Artigo 3 

Quem pode participar 

A IIIª Edição do Concurso de Ideias Inovadoras e Empreendedoras – INNOVATION TANK 

destina-se a jovens que frequentem o Ensino Secundário, e o Profissional, em escolas públicas ou 

privadas, do Concelho de Lamego: 

 

Artigo 4 

Áreas de Intervenção 

• Empreendedorismo Qualificado e Criativo - atividades das indústrias culturais e criativas, 

cujos recursos promovem a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis 

com significado social e cultural.1 

• Empreendedorismo Social - projetos que preconizam respostas inovadoras que se distinguem 

 
1 (artes performativas e visuais, o património cultural, o artesanato, o cinema, a rádio, a televisão, a música, a edição, o software 

educacional e de entretenimento e outro software e serviços de informática, os novos media, a arquitetura, o design, a moda e a 
publicidade). 



 

 
 

das respostas tradicionais na resolução de problemas sociais pelo seu potencial de impacto e 

sustentabilidade. 

• Área tecnológica, produção agrícola, vitivinícola e pecuária. 

• Indústria do turismo, indústria alimentar, comércio, artesanato, etc. 

 

Artigo 5 

Como participar 

As candidaturas admitem trabalhos individuais ou em grupo, devendo estes ser acompanhados por 

um professor/formador responsável pelo projeto. A Submissão de candidaturas/ideias de negócio 

decorrerá até ao dia 21 de outubro de 2022. 

 

Artigo 6 

Cronograma2 

A IIª Edição do Concurso Ideias Inovadoras e Empreendedoras – INNOVATION TANK apresenta 

o seguinte calendário: 

• Lançamento, divulgação e promoção: setembro de 2022 

• Divulgação do concurso nos estabelecimentos de ensino secundário e profissional: 

setembro e outubro de 2022 

• Data limite para a receção de candidaturas: 21 de outubro de 2022 

• Sessões formativas: novembro e dezembro de 2023 

• Submissão dos Planos de Negócio – 31 de janeiro de 2023 

• Publicação das 5 ideias selecionadas – 10 fevereiro de 2023 

• Submissão do pitch relativo a cada proposta – 3 de março 2023 

• Evento Final de apresentação das 5 ideias finalistas e entrega do prémio ao vencedor: 

março de 2023 

 

Artigo 7 

Critérios de Seleção 

A avaliação dos projetos candidatos a Prémio será realizada de acordo com os seguintes critérios: 

• Inovação e Criatividade (novas metodologias/processos/procedimentos e produtos; 

elemento diferenciador face ao mercado, originalidade das ideias; capacidade imaginativa); 

• Viabilidade (potencial de execução/concretização da ideia); 

• Planeamento e organização (fases do projeto, funções de cada elemento da equipa, 

dinâmicas de trabalho cooperativo, mobilização de recursos humanos e materiais); 

• Potencial do impacto social (grau de relevância na construção e desenvolvimento de 

soluções inovadoras para as necessidades identificadas; consequências decorrentes da 

potencial implementação do projeto face ao público-alvo); 

• Potencial do impacto económico (validade do modelo de negócio; resultado potencial da 

implementação do negócio em termos de valor local); 

• Pitch 

Valoração a atribuir a cada critério: escala de 1 a 3 valores. 

 
2 As datas específicas serão publicitadas, com a devida antecedência, junto de todos os interessados. 



 

 
 

 

Artigo 8 

Seleção dos trabalhos 

A avaliação do Júri ocorre em dois momentos distintos: 

• Primeiro Momento: avaliação documental de todos os trabalhos submetidos a concurso, 

avaliando-se a estrutura e a apresentação do trabalho de acordo com os critérios definidos, 

sendo selecionados os trabalhos que irão participar na Mostra Final. Terminada esta fase, a 

lista de selecionados para estarem presentes no evento será publicada no website do 

Com_Tigo. 

• Segundo Momento: decorre durante o evento final, durante o qual o Júri avalia a 

apresentação do projeto, a clareza no discurso, capacidade de síntese, expressão e 

argumentação na apresentação presencial e o rigor técnico. 

O Prémio será atribuído à melhor ideia de negócio, por unanimidade, na reunião final do Júri, depois 

de decorridas todas as apresentações. 

 

Artigo 9  

Júri 

O Júri será composto por pessoas de reconhecida competência e idoneidade da comunidade local, 

e poderá solicitar aos candidatos, esclarecimentos adicionais sobre os projetos apresentados. 

 

Artigo 10 

Considerações Finais 

• É da responsabilidade exclusiva de cada participante assegurar os direitos de propriedade 

intelectual e/ou industrial sobre as suas ideias, caso assim o pretenda. O Com_Tigo não 

garante nem poderá ser responsabilizado, na eventualidade de qualquer ideia vir a ser 

copiada, imitada, plagiada ou de alguma forma utilizada por terceiros. 

• Ao Com_Tigo reserva-se o direito de alterar o regulamento. 

• No caso de qualquer dúvida na interpretação do presente regulamento, pertence ao 

Com_Tigo o esclarecimento. 

• A participação no concurso implica a aceitação pelos participantes dos termos e condições 

previstas no presente regulamento. 


