
 

  
     

Concurso de Ideias Jovem Empreendedor Estarreja 2011 
 

Preâmbulo 
O Concurso de Ideias é uma iniciativa desenvolvida através do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social (CLDS) de Estarreja “7 Desafios em Rede”, promovido pela DESTAC 

em parceria com a DOW Portugal, a Câmara Municipal de Estarreja, a Escola Secundária de 

Estarreja e o Núcleo de Empreendedorismo da Escola Secundária de Estarreja e, a Incubadora 

de Empresas da Universidade de Aveiro – Pólo de Estarreja com o objectivo estratégico de 

promover o Empreendedorismo na região. 

 

O presente documento visa regular a acção “Concurso de Ideias de Negócio” promovida no 

âmbito da CLDS através do Eixo de Intervenção 1 – Emprego, Formação e Qualificação, Acção 

3 – EstarrejActiva, projecto Empreendedorismo na Escola 2010/2011. 

 

Capítulo I – Disposições Legais 
 

Artigo 1º - Promoção e Dinamização 
O concurso é uma iniciativa integrada no Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) de 

Estarreja “7 Desafios em rede”, inserida na Acção 3 – EstarrejActiva e é promovido pela 

DESTAC em parceria com a DOW Portugal, a Câmara Municipal de Estarreja e a Incubadora 

de Empresas da Universidade de Aveiro – Pólo de Estarreja e, dinamizado pelo CLDS. 

 

Artigo 2º - Júri 
O Júri será formado por representantes da DESTAC, da DOW Portugal, da Escola Secundária 

de Estarreja e o Núcleo de Empreendedorismo da Escola Secundária de Estarreja, da Câmara 

Municipal de Estarreja e da Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro – Pólo de 

Estarreja. 

 

Artigo 3º - Objectivos 
O objectivo deste concurso é a selecção de ideias inovadoras, nos vários sectores de 

actividade e que assentem principalmente na Inovação, Tecnologia e Responsabilidade 

Ambiental; em torno das quais se possa perspectivar a criação de novos projectos que num 

futuro possam ser desenvolvidos em empresas. 

 

Artigo 4º - Concorrentes 
Neste Concurso de Ideias de Negócios podem concorrer todos os alunos da Escola Secundária 

de Estarreja, individualmente ou em grupo, com o objectivo de explorar uma ideia 

empreendedora e inovadora.  



 

  
     

Artigo 5º - Âmbito 

1- Serão consideradas elegíveis ideias de negócio que visem desenvolver actividade nos 

sectores da Indústria, Energia, Serviços, Comércio, Turismo e Ambiente. 

2- As ideias a concurso deverão ser inovadoras, exequíveis, e responder às necessidades 

de mercado. 

3- As ideias deverão ser susceptíveis de dar origem ao aparecimento, no mercado onde 

pretendem actuar, de um novo produto, de um novo processo produtivo, de um novo 

serviço ou de uma nova forma de comercialização. 

4- As ideias a concurso deverão ser originais. 

 

Capítulo 2 - Organização 
 

Artigo 6º - Prazo de candidatura 
O prazo de apresentação das candidaturas termina no dia 10 de Junho de 2011. 

 

Artigo 7º - Formalização da candidatura 
1- As ideias a concurso serão apresentadas em impressos próprios que poderão ser 

solicitados directamente no Gabinete do CLDS, no edifício da Incubadora de 

Empresas da Universidade de Aveiro – Pólo de Estarreja, ou obtidos por 

“download” do link da Incubadora de Empresas de Estarreja, no sítio de internet da 

Câmara Municipal de Estarreja  

(http://www.cm-estarreja.pt/main/seccao.php?s=incubadora_empresas) ou do sítio 

de internet da DESTAC – Associação para o Desenvolvimento Urbano de Estarreja 

(http://estarrejacentro.com/news2.php?id=2). 

2- Para o processo de candidatura basta preencher a ficha de candidatura disponível 

nos sítios de internet referidos acima. 

3- Os impressos deverão ser preenchidos em português. 

4- As propostas deverão ser subscritas por qualquer um dos proponentes, que 

assumirá toda a responsabilidade decorrente da participação. 

5- A submissão das candidaturas deverá ser feita electronicamente (documento em 

formato .pdf ou .doc) por correio electrónico para o seguinte endereço 

empreendestarreja@gmail.com e, um exemplar deve ser entregue no Gabinete do 

CLDS, no edifício da Incubadora de Empresas de Estarreja (Edifício do Antigo 

Colégio, Rua Dr. Pereira de Melo, 274, 3860-375 Estarreja), cumprindo o prazo 

estipulado no artigo 6º. 

6- Cada candidato (seja individual ou colectivo) só poderá apresentar uma 

candidatura. 



 

  
     

7- Qualquer candidatura entregue numa data posterior ao prazo estipulado no artigo 

6º, não será considerada e não participará no Concurso de Ideias Jovem 

Empreendedor Estarreja 2011. 

 

Artigo 8º - Processo de Avaliação 
1- As ideias a concurso serão avaliadas pelo Júri referido no artigo 2º, podendo ser 

pedidos esclarecimentos ao proponente. 

2- São critérios de avaliação os seguintes: 

a. Grau de inovação; 

b. Contribuição para os objectivos do Concurso de Ideias de Negócio; 

c. Impacto económico, social e ambiental no sector de actividade e mercados 

alvo; 

3- Os projectos serão pré-avaliados entre os dias 13, 14 e 15 de Junho de 2011, de forma 

a se escolherem os cinco melhores projectos. 

Os promotores destes cinco projectos terão também de fazer uma apresentação de 15 

minutos da sua ideia ao júri, que também contará para avaliação conjuntamente com 

os outros critérios de avaliação indicados. A apresentação dos projectos acontecerá no 

dia 17 de Junho de 2011. 

4- O júri compromete-se a informar o(s) vencedor(es) no dia 17 de Junho de 2011. 

 

Artigo 9º - Prémios 
1 – À ideia mais pontuada serão atribuídos: 

a. “Um dia na vida de um Executivo”. Os vencedores passaram um dia inteiro com um 

executivo de uma empresa ou entidade local de renome de forma a conhecer um 

dia no mundo do trabalho. 

b. Presença no Jantar de encerramento da Semana do Emprego e Empreendedorismo 

Estarreja 2011, onde terá a possibilidade de interagir com personalidades de 

renome locais. 

c. Prémio monetário em forma de cheque-prenda a gastar em artigos escolares, 

atribuído pela DOW Portugal. 

2 – Os prémios a atribuir terão duas categorias: Categoria Ideia Jovem (que corresponde a 

projectos apresentados por jovens que estão no 2º ciclo - 7º ao 9º ano) e Categoria Jovem 

Empreendedor (que corresponde a projectos apresentados por jovens que estão no 3º ciclo - 

10º ao 12º ano). 

 

Artigo 10º - Pontos a constar na candidatura 
A candidatura terá de abordar obrigatoriamente os seguintes pontos, para além de outros que 

os promotores achem que são de interesse para completar a mesma: 

A. Descrição do produto/ serviço disponibilizado 



 

  
     

B. Mercado-Alvo 

C. Posicionamento relativamente à concorrência 

D. Análise SWOT 

E. Factores críticos de sucesso 

F. Discussão do “marketing-mix” do produto/ serviço 

G. Estimativa do investimento necessário 

H. Estimativa do emprego a criar 

I. Previsão de proveitos e custos para os três primeiros anos de projecto 

 

Artigo 11º - Divulgação de resultados 
A divulgação dos concorrentes premiados no concurso será feita no dia 17 de Junho de 2011.  

 
Artigo 12º - Disposições finais 

1- As entidades promotoras do concurso e o CLDS “7 Desafios em Rede” de Estarreja 

garantem a confidencialidade de todo o processo, bem como o anonimato dos 

concorrentes que não vierem a ser premiados. 

2- Às entidades promotoras reserva-se o direito de modificar o presente regulamento, 

bem como a composição do Júri por motivos de força maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para esclarecimento de qualquer dúvida, contactar 

Andreia Rocha 

CLDS - Estarreja 
Incubadora de Empresas de Estarreja, Edifício do Antigo Colégio 
Rua Dr. Pereira de Melo, Estarreja 
Tel: 234 197 941 
E-Mail: andreia.r.silva.rocha@gmail.com 
 


