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JOVEM EMPREENDEDOR DE ESTARREJA 2015 

 

REGULAMENTO 

 5.º Concurso de IDEIAS de NEGÓCIOS INOVADORES  

 

I BOOTCAMP -  15 e 16 de janeiro  

III Seminário – Empreendedorismo Jovem -  20 de janeiro  

 

 

Preâmbulo 

O Concurso de Ideias de Negócios Inovadores, Jovem Empreendedor de Estarreja 

2015, é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Estarreja em parceria 

com o Agrupamento de Escolas de Estarreja, Núcleo/clube de Empreendedorismo 

da Escola Secundária de Estarreja (Sede e Agrupamento) e Dow Portugal 

(atribuição dos prémios), com o objetivo estratégico de promover o 

empreendedorismo nas escolas do município. 

Inserido no Concurso de Ideias Jovem Empreendedor de Estarreja 2015, 

encontra-se a realização do I Bootcamp e III Seminário – Empreendedorismo 

Jovem. 

 

Capítulo I – Disposições Legais 

Artigo 1.º - Objetivos 

1 – O concurso de Ideias de negócios inovadores é uma iniciativa que tem como 

objetivo sensibilizar e motivar os jovens para as práticas empreendedoras, 

promovendo o espírito de iniciativa, investigação e dinamismo dos alunos 

inscritos na única escola do ensino secundário do Concelho de Estarreja. 

2 - O objetivo do I Bootcamp  é preparar os alunos, ajudá-los a esculpir a sua 

ideia de negócio,  integrá-los numa valiosa rede de contactos e prepará-los para 

o mundo do empreendedorismo. 

Artigo 2.º - Concorrentes 

1 - No I Bootcamp podem concorrer todos os alunos que se encontrem a 

frequentar o ensino secundário na Escola Secundária de Estarreja (Sede de 

Agrupamento). 
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2 – Cada equipa deve ser constituída no máximo por três estudantes e deve 

contar com a colaboração de um docente da área disciplinar afeta à ideia a 

concurso. Cabe ao professor o papel de orientar e apoiar os alunos na elaboração 

da candidatura/inscrição. 

 

Artigo 3.º - Âmbito 

1- São consideradas elegíveis ideias de negócio que visam desenvolver atividade 

nos sectores da Indústria, Energia, Serviços, Comércio, Cultura,Turismo, Saúde, 

Entretenimento e Ambiente, entre outros. 

2 – São considerados também elegíveis projetos de investigação científica que 

visam desenvolver e ou validar métodos que possam vir a desencadear um 

processo de patenteamento da ideia.  

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

necessidades de mercado local, regional e ou nacional para uma posição de relevo 

no domínio empreendedor. 

3- As ideias devem ser suscetíveis de dar origem ao aparecimento, no mercado 

onde pretendem atuar, de um novo produto, de um novo processo produtivo, de 

um novo processo de investigação, de um novo serviço ou de uma nova forma 

de comercialização. 

4- As ideias a concurso devem ser originais. 

 

Artigo 4.º - Direitos dos concorrentes 

1 - Todos os concorrentes e participantes no I Bootcamp têm direito a: 

a)  Formação e mentoria. 

b) Dormida e refeições no Hotel Tulip Inn. 

2 – Na maioria dos momentos de formação e mentoria, os concorrentes 

encontram-se acompanhados pelos docentes que os apoiaram na elaboração da 

candidatura/inscrição. 

 

Artigo 5.º - Deveres dos concorrentes 

1 - Os concorrentes devem: 

a) Tratar com urbanidade os restantes concorrentes, bem como os 

elementos da comissão organizadora, mentores, empresários, júri do 

concurso e restantes colaboradores das diversas entidades envolvidas no 

5.º Concurso de Ideias de Negócios Inovadores. 

b) Cumprir os horários estabelecidos nos programas (Bootcamp e 

Seminário) e não podem afastar-se das atividades previstas no evento ou 
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sair do hotel sem autorização expressa dos elementos pertencentes à 

comissão organizadora. 

c) Cumprir com as indicações fornecidas pela comissão organizadora do 

evento que devem ser sempre acatadas. 

2 – Aos concorrentes são expressamente proibidos atos e comportamentos que 

perturbem o bom funcionamento das instalações do hotel, e que colidam com os 

princípios éticos socialmente aceites. 

3 – O desrespeito por qualquer das regras atrás enunciadas será punido de acordo 

com o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Estarreja. 

 

Artigo 6.º - Aceitação  dos  termos  do  regulamento 

 
1 - Os concorrentes, no momento da inscrição, declaram expressamente a 

aceitação dos termos do presente Regulamento. 

2 - O regulamento é aceite aquando da assinatura da Ficha de Inscrição pelo 

concorrente. 

 

 

Artigo 7.º - Aceitação dos Encarregados de Educação 

1 - Só participam no I Bootcamp todos os alunos inscritos e selecionados cujos 

Encarregados de Educação (mesmo que o aluno seja maior de idade), expressem 

aceitar  a inclusão dos seus educandos no referido evento, através de assinatura 

em documento próprio. 

 

Artigo 8.º - Direitos à utilização da imagem 

1 - A organização fica autorizada a usar a imagem dos concorrentes no I 

Bootcamp e III Seminário Empreendedorismo Jovem, recolhida durante o 

decurso dos mesmos, podendo utilizá-la para a divulgação do evento ou para 

quaisquer outras iniciativas posteriores à sua realização, nomeadamente em 

exposição fotográfica do evento, em revistas, na página web da Escola e da 

Câmara Municipal de Estarreja, na Internet ou nos jornais da região. 

2 - Caso os concorrentes não permitam a utilização da sua imagem, devem 

indicá-lo expressamente na Ficha de Inscrição. 

 

Capítulo 2 - Organização 

 

Artigo 9.º - Prazo de candidaturas 

1 - O prazo de apresentação das candidaturas termina no dia 9 de janeiro de 

2015. As candidaturas são limitadas ao máximo de 20 alunos. 
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Artigo 10.º - Formalização da candidatura 

1 - As ideias a concurso são apresentadas em impresso próprio que é a Ficha de 

Inscrição que pode ser obtida por “download” do site do Agrupamento Escolas de 

Estarreja (http://www.aeestarreja.pt/), da Plataforma Weduc 

(http://weduc.com/?lang_id=pt), e do Blogue ser Empreendedor na nossa 

escola (https://eusouempreendedor.wordpress.com/). 

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

nos sítios de internet referidos acima. 

3- Os impressos são preenchidos em português. 

4- A submissão das inscrições deve ser feita digitalmente (documento em formato 

.pdf ou .doc ou .docx), por correio eletrónico para os seguintes endereços: 

empreender.ese@gmail.com  e  empreendedorismo@estarrejacentro.com.  

5 - Um exemplar em papel deve ser entregue na Biblioteca da Escola Secundária 

de Estarreja (Sede de Agrupamento) ou a qualquer uma das docentes 

responsáveis pelo Núcleo/Clube do Empreendedorismo da Escola, Rosário Santos 

e Rosa Domingues. 

6 - Cada candidato (seja individual ou coletivo) só pode apresentar uma 

candidatura. 

7 - As Fichas de Inscrição entregues numa data posterior ao prazo estipulado no 

Artigo 9.º não são consideradas para a sua candidatura no I Bootcamp. 

 

Artigo 11.º - Pontos a constar na ficha de inscrição 

A ficha de Inscrição aborda obrigatoriamente os seguintes pontos: 

A. Identificação dos promotores. 

B.  Identificação dos sonhos e paixões  dos promotores. 

C. Razões de participação no I Bootcamp do Concurso de Ideias Jovem 

Empreendedor. 

D. Descrição resumida da ideia a concurso. 

E. Direitos à utilização da imagem. 

F. Aceitação dos termos do Regulamento. 

 

Artigo 12.º - Seleção das ideias 

1 - As melhores ideias que têm direito a estar presentes no I Bootcamp são 

avaliadas por um júri nomeado pela Câmara Municipal de Estarreja.  

2 - Critérios de seleção das melhores ideias: 

a) Grau de inovação. 

http://www.aeestarreja.pt/
http://weduc.com/?lang_id=pt
https://eusouempreendedor.wordpress.com/
mailto:empreender.ese@gmail.com
mailto:empreendedorismo@estarrejacentro.com
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b) Relevância económica, social e científica nos sectores de atividade e 

possíveis mercados-alvo. 

c) Estruturação da ideia. 

 

Artigo 13.º - Apresentação dos projetos 

1 - Os projetos que resultarem do I Bootcamp são apresentados no Cineteatro 

de Estarreja, na abertura do III Seminário Jovem Empreendedor (20 janeiro) e 

alvo de votação pelo júri do concurso e pelo público. 

 

Capítulo 3 – Disposições finais  

 

Artigo 14.º - Objetivos do Concurso Ideias Jovem Empreendedor 2015 

1 - O objetivo deste concurso é a seleção de ideias inovadoras, originais, nos 

vários sectores de atividade que apresentem potencial para o desenvolvimento 

económico local, regional e ou nacional para uma posição de relevo no domínio 

empreendedor. 

2 - Pretende-se, igualmente, incutir o espírito empreendedor nos jovens 

estudantes do ensino secundário, despertando-os para a análise de 

oportunidades de negócio e para a necessidade de criação de projetos 

inovadores, estimulando, ainda, a sua criatividade e capacidade de trabalho em 

equipa, preparando-os para uma maior dinâmica de pensamento e trabalho que 

irão encontrar ao ingressarem no ensino superior ou no mundo laboral. 

 

Artigo 15.º - Participantes 

1 - Neste Concurso de Ideias Jovem Empreendedor 2015, concorrem todos os 

alunos que tenham participado no I Bootcamp. 

 

Artigo 16.º - Processo de avaliação 

1 - As ideias a concurso consubstanciadas em projetos de negócio ou de 

investigação científica são avaliadas por um júri nomeado pela Câmara Municipal 

de Estarreja e pelo público presente no Cineteatro de Estarreja. 

2 - São critérios de avaliação: 

a) Grau de inovação. 

b) Contribuição para os objetivos e âmbito do Concurso de Ideias (Art. 1.º e 

3.º). 

c) Impacto económico, social e científico nos sectores de atividade afetos aos 

projetos a concurso e possíveis mercados-alvo. 

d) Apresentação do projeto em público ao nível da assertividade e correção 

do discurso. 



 

Página 6 de 7 
  

3 – Cada elemento do júri avalia os projetos a concurso, os quais são pontuados 

individualmente numa escala de 0 a 10 valores.  

4 – O público presente no Cineteatro de Estarreja (alunos do Ensino Secundário 

do Agrupamento de Escolas de Estarreja) classifica/seleciona os três melhores 

projetos através de folha de voto com 3 pontuações (5 pontos para 1.º, 3 pontos 

para o 2.º e 1 ponto para o 3.º), caso contrário o voto é considerado nulo. 

5 - Os três projetos premiados são aqueles que obtiverem as três maiores somas, 

após atribuição das pontuações individuais de cada um dos jurados e do público, 

com uma ponderação de 70% e 30%, respetivamente.  

 

Artigo 17.º - Júri 

1 - O Júri delibera com total independência, imparcialidade e em plena liberdade 

de critério, por maioria dos votos dos seus membros, cabendo ao Presidente do 

Júri, em caso de empate, voto de qualidade. 

2 - Das deliberações do júri não há reclamação ou recurso. 

 

Artigo 18.º - Prémios 

1 - São atribuídos prémios para os três melhores projetos que consubstanciem 

as melhores ideias de negócio inovadoras: 

 - 1.º Prémio – 500€ 

 - 2.º Prémio – 200€ 

 - 3.º Prémio – 100€ 

2 – Os valores acima indicados são convertidos em vales de 

material/equipamento escolar. 

2 – São atribuídos certificados de participação a todos os alunos e docentes 

envolvidos no Concurso de Ideias Jovem Empreendedor 2015. 

 

Artigo 19.º – Inscrição no concurso de Ideias de Base Regional 

1 - Os projetos vencedores saídos do 5.º Concurso de Ideias de Negócios 

Inovadores de Estarreja são objeto de candidatura ao concurso de Ideias de Base 

Regional, em data e local a designar. 

 

Artigo 20.º - Casos omissos 

1. Os casos omissos neste regulamento são decididos pela Comissão 

Organizadora, não havendo reclamação ou recurso das respetivas deliberações. 

2. À Comissão Organizadora reserva-se o direito de alterar, a qualquer 

momento, o presente regulamento, comprometendo-se a anunciar a sua 

alteração nos sítios apontados no Art.º 10 ponto 1. 
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__________________________________  

 

Comissão organizadora: 

Dr. António Hilário de Matos - Em representação da Câmara Municipal de 

Estarreja.  

Prof.ra Rosário Santos - Em representação do Agrupamento de Escolas de 

Estarreja e Núcleo do Empreendedorismo da ESE. 

Prof.ra Rosa Domingues - Em representação do Agrupamento de Escolas de 

Estarreja e Núcleo do Empreendedorismo da ESE. 

 

 


