
 
 

 
 

 

 
 

Regulamento 

AECA - Prémio Inovação & Empreendedorismo’21  

 
Considerando que, constituem entre outros objetivos da AECA – Associação Empresarial de Cambra e Arouca, enquanto 
Entidade Promotora: 
- Promover iniciativas empresariais inovadoras e conciliadoras com sinergias locais; 
- Difundir e despertar o interesse pelo empreendedorismo; 
- Potenciar e auxiliar a inovação com potencial de desenvolvimento local; 
a AECA, promove o Concurso designado por “Prémio Inovação & Empreendedorismo”, que se rege pelo presente 
regulamento:  
 

Artigo 1º 
Objetivo 

O concurso destina-se à seleção e promoção de projetos inovadores e/ou com aplicabilidade empresarial, (produto-
serviço, obra, solução; processo tal como boa prática ou ação de âmbito associativo; organizacional ou marketing); que 
contribuam para a competitividade da região e para o seu desenvolvimento integrado e sustentável, que tenham sido 
lançados no território ou a partir deste, no último ou últimos anos, que ainda não tenham sido premiados e/ou 
reconhecidos por outra entidade até ao momento. 
 

Artigo 2º 
Promotores 

A entidade promotora deste prémio é a AECA – Associação Empresarial de Cambra e Arouca. 
 
 

Artigo 3º 
Júri 

1– O Júri do Concurso é constituído por cinco elementos a divulgar oportunamente. 
 
 

Artigo 4º 
Concorrentes 

1– Podem concorrer empresas associadas da AECA e entidades coletivas que tenham na sua génese empresas 
associadas da AECA.  
 
2- Excluem-se do presente concurso: 
- As entidades pertencentes aos órgãos constituintes do júri. 
 
 

Artigo 5º 
Elegibilidade 

1– Podem candidatar-se ao concurso projetos (produto, obra, serviço, solução, boa prática ou ação de âmbito 
associativo) cuja aplicação constitua potencial desenvolvimento económico local e/ou novidade;  
2– Os projetos concorrentes têm que ser propriedade dos proponentes, sendo os próprios responsáveis, em  todos os 
termos legais, pela sua originalidade e autoria. 
3- Os projetos a concurso poderão ter implantação local, regional, nacional e internacional.  
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Artigo 6º 
Prazo de Candidatura 

O período de candidatura para o concurso “Prémio Inovação e Empreendedorismo” decorre até 20 de setembro de 
2021. 
 
 

Artigo 7º 
Formalização da Candidatura 

1– A inscrição no concurso é gratuita e a candidatura será formalizada com a apresentação dos seguintes elementos 
devidamente preenchidos:  
 
2– O processo de candidatura é constituído: 
 
1. Identificação do proponente (nome da entidade; morada e contatos telefónico, email, CAE NIF); 
2. Nome do (produto, obra, serviço, solução, boa prática ou ação de âmbito associativo) máximo de 50 carateres; 
3. Descrição do (produto, obra, serviço, solução, boa prática ou ação de âmbito associativo) máximo de 1000 

carateres; 
4. Fotografias do (produto-serviço, obra, solução; processo tal como boa prática ou ação de âmbito associativo; 

organizacional ou marketing) mínimo 2 fotografias, todas em alta resolução; 
5. Descrição da mais valia, demonstração do grau de inovação do projeto, o seu impacto em termos de 

competitividade, originalidade, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, valor acrescentado para o 
bem do público em geral; etc. máximo de 1000 carateres;  

6. Esta documentação, não deve exceder as 5 páginas A4.  
 
 
3– Os proponentes assumem toda a responsabilidade decorrente da sua participação. A proposta será subscrita pelo(s) 
representante(s) legal(is) das entidades. 
 
4– As candidaturas deverão ser submetidas por correio eletrónico para o endereço geral@aeca.pt, até às 24 horas do 
dia 20 de setembro 2021. 
 
5– Quaisquer informações sobre o concurso, poderão ser esclarecidas na sede da AECA ou através do Telf. 256 943 148 
ou correio eletrónico: geral@aeca.pt. 
 
 

Artigo 8º 
Critérios de Avaliação 

1– A avaliação dos projetos será efetuada pelo Júri e terá em conta os seguintes critérios: 
 
a) O caracter inovador do projeto: (Grau de inovação) ponderação 25% 
b) O potencial de crescimento: (Interesse estratégico p/região) ponderação 25% 
c) A escalabilidade do negócio no mercado: (Interesse /caráter publico) ponderação 25% 
d) Sustentabilidade e Circularidade (ambiental, social e económica): ponderação 25% 
 
2– Após aceitação a concurso, depende da satisfação das condições de elegibilidade, de enquadramento nas áreas e 
objetivos do concurso e de apresentação nos prazos e termos estabelecidos, as candidaturas serão sujeitas a um 
processo de avaliação efetuados pelo Júri e de acordo com os critérios fixados no número anterior. 
 
4– A decisão do Júri será fundamentada e constará em ata assinada por todos os membros. 
 
5- Das decisões do Júri não cabe recurso. 
 
 

Artigo 9º 
Prémio - Reconhecimento 

1– O resultado da avaliação e a divulgação sobre o projeto vencedor ocorrerá durante o mês de outubro em data a 
agendar.  
 
2- Será atribuído o Troféu – “ AECA - Prémio Inovação & Empreendedorismo” ao projeto classificado com melhor 
pontuação; Este prémio pretende constituir um reconhecimento ao impulso e desenvolvimento de projetos inovadores 
de elevado potencial local, regional nacional e internacional. 

3– O Júri pode ainda conceder Menções Honrosas aos projetos que entenda premiar; 
 
4– Ao melhor classificado e aos projetos com Menções Honrosas, serão ainda concedidos os seguintes benefícios: 
 
Cobertura jornalística e publicitação dos projetos na Revista Encontros, canais oficiais de comunicação da AECA e 
imprensa. 
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