
 Regulamento XI Edição  

Concurso de Empreendedorismo  

“Banco Montepio- Acredita Portugal” 

A Associação Acredita Portugal, com o número de pessoa coletiva 508 664 144 e sede na              

Avenida Almirante Reis, 227, 5.º Dto, Lisboa [•], promove o “Concurso de Empreendedorismo             

Banco Montepio – Acredita Portugal” com o patrocínio do Banco Montepio (doravante            

“Concurso”), que se rege pelo presente documento (doravante “Regulamento”). 

Ao participar no concurso descrito no presente documento os candidatos declaram que leram,             

perceberam e aceitaram, sem reserva, os termos e condições de participação no concurso             

estabelecidos no Regulamento.  

Artigo 1.º  

Introdução e Objetivos 

1. O Concurso de Empreendedorismo Banco Montepio - Acredita Portugal (doravante          

“Concurso”) é organizado pela Associação Acredita Portugal (doravante “Associação”).  

2. O objetivo do Concurso é premiar e capacitar projetos empreendedores que serão            

selecionados por um júri independente da Associação.  

3. Esta iniciativa insere-se na visão e missão da Associação, nomeadamente nos seguintes            

parâmetros:  

a. “Proporcionar uma oportunidade empreendedora a todos os portugueses”;  

b. “Fomentar uma cultura de possibilidade para libertar o potencial empreendedor          

português.” 

4. A Associação irá destacar uma equipa especialmente responsável pela organização do           

Concurso (doravante a “Organização”) que terá como principal função acompanhar o           

desenvolvimento do mesmo.  



Artigo 2.º  

Candidatos Elegíveis 

1. Podem participar no Concurso todas as pessoas singulares que: 

a. Tenham nacionalidade portuguesa, independentemente da respetiva residência; 

b. Sejam descendentes, em primeiro ou segundo grau de parentesco, de nacionais           

portugueses, independentemente da respetiva nacionalidade e residência; 

c. Residam em território português com título de autorização de residência válido ; 

d. Participem em outros concursos ou iniciativas ligadas ao empreendedorismo         

organizadas por entidades parceiras a quem a organização reconheça o mérito e            

com quem a associação tenha protocolado a participação automática no concurso           

Banco Montepio Acredita Portugal 

e. Não cumpram nenhum dos pontos anteriores mas pretendam desenvolver o          

projeto empreendedor em Portugal 

2. As inscrições ao concurso estão abertas a todos os projetos, incluindo projetos            

provenientes de associações, grupos de trabalho, empresas, ou qualquer tipo de pessoa            

coletiva, contanto que as inscrições sejam feitas a título pessoal; 

3. Para os efeitos do concurso, considera-se que as ideias/projetos submetidos são da autoria             

da pessoa que criou o projeto na plataforma digital utilizada para a realização da              

candidatura (promotor) e que este tem a liberdade para em qualquer momento adicionar             

e/ou excluir membros da sua equipa. 

4. Caso o promotor do projeto seja menor de idade, apenas poderá participar com uma              

autorização do poder paternal ou da tutela, conforme o caso, e será representado por estes               

nos momentos em que seja requerida a presença dos Candidatos; 

5. Os representantes legais do menor são ainda responsáveis pela recepção e gestão de todos              

os prémios relativos à participação do menor no concurso. 

6. Poderá ser requerida a presença de todos os candidatos, nomeadamente, nos seguintes            

eventos: Semifinais, Programa de Aceleração, Demoday, Avaliação Final e Gala de           

entrega de prémios; 



Artigo 3.º  

Candidatos Não Elegíveis 

1. Não podem participar no Concurso pessoas coletivas, designadamente, sociedades         

comerciais, fundações e restantes instituições públicas ou privadas, com ou sem fins            

lucrativos, que tenham mais de 3 (três) anos de existência. 

2. São exceções ao número anterior projetos empreendedores criados por pessoas coletivas            

nos termos do artigo anterior, contanto que visem no futuro ter uma existência             

independente do projeto original (Spin-offs). 

3. São também exceções ao número 1 projetos empreendedores que tenham mais de 3 (três)              

anos de existência, mas que tenham sofrido alterações estratégicas e se encontrem a             

desenvolver um projeto empreendedor diferente do inicialmente desenvolvido pela         

entidade 

4. Não poderão candidatar-se pessoas com vínculo associativo, laboral, de estágio ou que            

por qualquer outra forma colaborem com a Associação. Não podem ainda candidatar-se            

familiares de 1.º grau de qualquer pessoa com vínculo associativo, laboral, de estágio ou              

que por qualquer outra forma colaborem com a Associação. 

 

  

Artigo 4.º 

 Candidatura 

1. Só serão consideradas válidas as candidaturas submetidas através de formulário próprio           

disponibilizado para o efeito no site oficial da associação (www.acreditaportugal.pt); 

2. Nos termos dos artigos 2.º e 3.º , os candidatos deverão submeter a sua candidatura no                

prazo estabelecido para o efeito, nos termos do artigo 5.º, sob pena de a candidatura não                

ser considerada válida para efeitos do Concurso; 



3. Cada candidato poderá submeter um ou mais projeto(s) de negócio no mesmo registo de              

e-mail, sendo o candidato considerado Promotor dos projetos submetidos para efeitos do            

Concurso; 

4. Na apresentação da candidatura, caso existam, o Promotor deverá identificar os membros            

da sua equipa, especificando a sua alocação a cada projeto submetido. Considera-se            

válido que mais do que um projeto submetido por um mesmo candidato, passe às              

semifinais; 

5. Caso dois ou mais dos projetos submetidos pelo mesmo candidato passem à fase final do               

Concurso, terá o candidato de selecionar apenas um para concorrer nessa fase do             

Concurso; 

6. Se o candidato fizer parte de mais do que um projeto, e desde que este seja composto por                  

outros membros, poderá o candidato representar dois projetos nas finais. 

Artigo 5.º  

Prazo para submissão de candidaturas 

1. A definição do prazo para submissão de candidaturas compete em exclusivo à            

Organização; 

2. A Organização deverá anunciar o prazo previsto no número anterior com, pelo menos,             

duas semanas de antecedência face à data final em que os projetos são aceites, que poderá                

ser consultada em www.acreditaportugal.pt; 

3. A Associação tem o poder de alterar unilateralmente as datas de abertura e fecho de               

inscrições; 

 

Artigo 6.º  

Categorias 

1.  Na presente edição existem a seguintes categorias: 

a. Prémio Empreendedorismo Social; 



b. Prémio Brisa Mobilidade 2020; 

c. Prémio K.tech; 

d. Prémio H2O Inovação;  

e. Prémio Montepio Acredita Portugal. 

2. O Prémio Empreendedorismo Social premeia ideias e projetos na área do           

empreendedorismo social e será um prémio patrocinado pelo Banco Montepio; 

3. O Prémio Brisa Mobilidade 2021 premeia ideias e projetos na área da eficiência e              

integração dos sistemas de mobilidade, ou na criação de novas ofertas de mobilidade, ou,              

ainda que contribuam para um upgrade de conectividade de sistemas de transportes            

urbanos e não-urbanos, de passageiros e comerciais nas perspetivas digital e           

comportamental e será um prémio patrocinado pela Brisa. 

4. O Prémio K.Tech premeia ideias e projetos relacionados com novas tecnologias de            

informação e com a implementação destas tecnologias na área de negócio tradicionais e             

será um prémio patrocinado pela KCS.IT. 

5. O Prémio H2O Inovação premeia projetos e ideias relacionados com o setor da água,              

saneamento e gestão de águas pluviais e será um prémio patrocinado pelas Águas de              

Gaia. 

6. O Prémio Montepio Acredita Portugal – premeia ideias e projetos que não se enquadrem              

no escopo dos prémios anteriores.  

7. A associação poderá em qualquer momento do concurso estabelecer parcerias com outras            

entidades que levem a criação de novas categorias na presente edição 

 

  

Artigo 7.º  

 Etapas 

1. O Concurso divide-se em 7 etapas: 

a. Candidaturas – processo através do qual os candidatos elegíveis se podem           

candidatar nos termos dos artigos 4.º e 5.º; 



b. Preenchimento da Plataforma – processo onde os candidatos vão preencher e           

receber formação online numa plataforma digital, através da construção do seu           

plano de negócio; 

c. Seleção semifinalistas – processo de avaliação realizado pela Organização em que           

são selecionados os melhores projetos inscritos no concurso, divididos pelas          

respetivas categorias, e classificados como semifinalistas; 

d. Semifinais – processo de seleção dos finalistas, onde os projetos semifinalistas           

farão o seu pitch de forma síncrono ou assíncrona e serão avaliados por um júri               

externo convidado pela Organização;  

e. Programa de Aceleração – programa de formação oferecido pela Organização aos           

finalistas do concurso;  

f. Avaliação Final – processo de seleção dos vencedores de cada categoria, nos            

termos do artigo 6.º; 

g. Gala de entrega de prémios – evento de encerramento formal do concurso e             

anúncio dos vencedores; 

2. À Organização é reservado o direito de aceitar e promover projetos diretamente para a              

qualquer uma das fases do concurso quando o considerar adequado.  

3. O calendário dos eventos será publicado no site da Associação no momento da abertura              

das candidaturas. 

4. À Associação é reservado o direito de alterar unilateralmente as datas de início e término               

de qualquer das etapas referidas anteriormente. 

  

Artigo 8.º  

Critérios de avaliação 

1. Os critérios de avaliação para todos os projetos são: 

a) Equipa: 

1)  Competências; 

2)  Recursos; 



3)  Experiência; 

b) Qualidade de Projeto. 

1)  Qualidade da informação colocada na plataforma Dreamshaper; 

c) Utilidade do Projeto. 

1) Relevância do valor acrescentado para o utilizador; 

d) Impacto do projeto  

1) Capacidade de mudar a vida do utilizador ou de terceiros, bem como o             

ambiente. 

2) Critério único e exclusivo do Prémio Empreendedorismo Social; 

e)  Modelo de Negócio: 

1) Viabilidade comercial. 

2) Potencial de negócio; 

f)  Maturidade do projeto  

1) Ponto de vida em que se encontra o projeto; 

g)  Inovação  

1)  Fator de inovação da ideia ou projeto; 

h)  Validação  

1) Verificação do projeto, pelo promotor, no mercado; 

2. Na seleção dos finalistas, bem como dos vencedores, nos prémios patrocinados, apesar dos              

critérios de avaliação anteriormente descritos, cabe ao júri da sala patrocinada (composto por             

membros da entidade) a decisão final dos projetos/ ideias selecionados. 

3. Na ponderação final, os vários critérios poderão não ser contabilizados de forma igualitária,              

atentando às características específicas de cada projeto. 

4. A Organização reserva o direito de alterar a qualquer momento os critérios de avaliação               

considerados, substituindo-os por outros que considere igualmente válidos e não atentem contra            

os objetivos do concurso nem missão e visão da associação. 



Artigo 9.º  

Prémios 

1. O Concurso não oferece aos concorrentes nenhum prémio pecuniário, sendo que todos os             

prémios oferecidos consistem em serviços prestados por parceiros da Associação. 

2. A lista de prémios estará disponível no site oficial na data de abertura das inscrições. 

3. Sem prejuízo do ponto anterior a associação poderá a qualquer momento estabelecer            

parcerias que levem a atribuição adicional de outros prémios não previstos no início do              

concurso. 

4. Os prémios devidos a cada projeto serão entregues à pessoa do promotor do projeto,              

designado como tal na candidatura. 

5. A utilização de cada prémio deverá ser feita mediante um prazo específico, sob pena de               

caducidade. 

6. A lista de prémios apenas será recebida caso tenha sido cedida a permissão para              

comunicação via e-mail por parte da Organização ao Candidato, nos termos do            

formulário de inscrição.  

7. Todo e qualquer apoio atribuído aos vencedores e finalistas do Concurso será única e               

exclusivamente utilizado na realização dos mesmos nos seguintes termos:  

a. Prémios só poderão ser utilizados para a concretização do Projeto vencedor e            

poderão ser requeridas provas dessa mesma utilização idónea;  

b. A atribuição de prémios estará sujeita a critérios de razoabilidade, na medida em             

que a Associação procurará garantir que o uso dos prémios se insere num plano              

viável de realização dos Projetos;  

c.  Certos prémios estarão sujeitos à sua utilização global por parte dos finalistas;  

d. O uso dos prémios deverá acontecer num prazo de 6 meses após a Cerimónia de               

Entrega de Prémios, sendo a data desta última anunciada no site da Associação;  

e. Caso existam prémios não reclamados por alguns vencedores, estes poderão ser           

distribuídos pelos vencedores e finalistas do concurso;  

f. Sem prejuízo do número anterior, a utilização dos prémios deverá ser feita de             

forma hierárquica, tendo os vencedores prioridade sobre os finalistas;  

http://www.acreditaportugal.pt/


8. Toda e qualquer utilização indevida dos apoios disponibilizados pela Associação implica           

a devolução integral dos prémios recebidos ou, caso seja objetivamente impossível, dos            

montantes equivalentes. 

9. O candidato poderá ainda incorrer em responsabilidade criminal e/ou civil, nos termos da             

lei, tendo a Associação e a Organização o direito a deduzir um pedido de indemnização               

por quaisquer danos ou prejuízos em que estas possam incorrer. 

10. Das decisões do júri não cabe recurso. 

Artigo 10.º 

Publicação de resultados 

1. O envio dos resultados de cada umas das fases de seleção será feito nos dias anunciados                 

no site da associação 

2. À Associação é reservado o direito de alterar as datas anteriores sem qualquer aviso              

prévio. 

3. Os resultados serão endereçados a cada projeto na pessoa do seu Promotor. 

4. O anúncio de resultados só será recebido caso tenha sido cedida a permissão para              

comunicação via e-mail por parte da Organização ao Candidato, nos termos do            

formulário de inscrição.  

Artigo 11.º 

 Programa de Aceleração e contrato de compromisso 

1. O programa de aceleração da Associação consiste num período com formações prestadas            

pela associação e entidades parceiras, onde serão abordados diferentes temas relevantes           

para o desenvolvimento dos projetos e ideias empreendedoras. 

2. Este programa é exclusivo, obrigatório e gratuito para todos os candidatos finalistas. 

3. O programa será publicado no site oficial do Concurso e/ou partilhado com os projetos               

finalistas. 



4. Antes do início do programa é obrigatório a assinatura de um contrato de compromisso               

pelo candidato onde afirma que estará presente em pelo menos 75% das sessões, bem              

como presença obrigatória no Demoday, avaliação final e Gala.  

5. O incumprimento deste contrato acarreta a compensação da Acredita Portugal no valor do             

programa de aceleração, com um custo de 1000€. 

6. Caso algum dos candidatos não aceite os termos propostos, será selecionado um projeto             

de entre os projetos semifinalistas e serão propostas as mesmas condições  

7. No caso das condições previstas no número anterior não serem aceites, repetir-se-á o             

processo até ser escolhido um projeto finalista.  

Artigo 12.º 

 Exclusão 

1. À Organização é reservado o direito de excluir candidatos em qualquer uma das fases de               

seleção, caso este apresente comportamentos que vão contra o bem-estar dos restantes            

participantes, parceiros, membros da Organização ou que não estejam de acordo com os             

objetivos visados pelo Concurso.  

2. Não serão tolerados comportamentos ilícitos ou uso de linguagem inapropriada,          

nomeadamente, o uso de termos ofensivos, discriminatórios, racistas ou de incitamento à            

violência.  

3. Qualquer Candidato que não cumpra o presente Regulamento, que atue de má-fé e/ou             

participe no Concurso utilizando informação falsa, viciando as condições do mesmo ou            

do Regulamento, será automaticamente excluído. 

Artigo 13.º  

Confidencialidade 

1. Sem prejuízo do disposto na lei, é obrigação da Organização e da Associação, bem como               

de todos os seus membros, associados e auxiliares, tratar e manter uma absoluta             

confidencialidade e sigilo quanto a toda e qualquer informação relativa aos projetos e             

seus integrantes.  



2. A Organização e a Associação, bem como de todos os seus membros, associados e              

auxiliares, obrigam-se ainda a:  

a. Utilizar a informação única e exclusivamente no âmbito do Concurso, abstendo-se           

de qualquer uso fora daquele contexto, quer em benefício próprio, quer de            

terceiros, e independentemente dos fins, nomeadamente para registo de patentes,          

exploração própria ou concessão de licenças de exploração;  

b. Consultar previamente o Candidato sempre que dúvidas haja relativamente à          

possibilidade de divulgação de determinada informação.  

3. São exceções ao ponto anterior a descrição e informações gerais do projeto que poderão              

ser utilizadas pela associação com vista à promoção do mesmo nos canais da associação,              

junto a entidades parceiras, meios de comunicação social, canais de promoção de projetos             

empreendedores, entre outros. 

Artigo 14.º  

Tratamento de dados pessoais 

1. Para efeitos de participação no Concurso, os Candidatos devem submeter o seu nome,             

apelido, morada, número de telemóvel e endereço de correio eletrónico, sendo estes            

dados considerados essenciais para o processo de participação, e serão tratados no âmbito             

da relação estabelecida entre os Candidatos e a Organização.  

2. A Organização é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais             

mencionados no número anterior, nos termos da legislação em vigor, comprometendo-se           

a respeitar as normas aplicáveis à confidencialidade e segurança dos mesmos.  

3. Os dados pessoais recolhidos destinam-se a diversas finalidades inerentes à gestão e            

organização do Concurso  

4. A Organização poderá recorrer a outras entidades para a prestação de determinados            

serviços ou para o desenvolvimento de eventos e parcerias, de forma a prestar o melhor               

serviço possível aos Candidatos. Esta prestação de serviços ou a parceria estabelecida            

poderá implicar o acesso, por estas entidades, a dados pessoais dos titulares dos dados. 

5. As entidades que atuam como subcontratantes da Organização (como por exemplo,           

empresas de organização de eventos) tratarão os dados pessoais por conta da            



Organização, e apenas de acordo com as instruções documentadas da Organização. A            

Organização procura assegurar que tais entidades subcontratantes oferecem garantias         

suficientes de execução e medidas técnicas e organizativas adequadas de forma a que o              

tratamento satisfaça os requisitos da legislação aplicável e garanta a segurança e proteção             

dos direitos dos titulares dos dados. 

6. A Organização poderá ainda transmitir dados pessoais a entidades terceiras, quando           

julgue tais comunicações de dados como necessárias ou adequadas (i) à luz da lei              

aplicável, (ii) no cumprimento de obrigações legais/ordens judiciais, (iii) para responder a            

solicitações de autoridades públicas ou governamentais, (iv) bem como no âmbito de            

parcerias que tenha estabelecido.  

7. A Organização não efetua transferências de dados para países terceiros fora do Espaço             

Económico Europeu) ou organizações internacionais. 

8. Mediante o consentimento dos Candidatos, a Organização poderá ainda tratar os dados            

pessoais recolhidos para efeitos do envio de comunicações de marketing.  

9. Caso seja classificado como semifinalista, finalista e/ou vencedor do Concurso, o           

Candidato autoriza expressamente a colocação do contacto e-mail em materiais          

impressos, desde que estes se enquadrem no âmbito do Concurso.  

10. Os dados recolhidos são fornecidos pelos respetivos candidatos, não podendo a           

Organização obtê-los por outros meios, salvo ratificação pelo Candidato visado.  

11.  Os candidatos obrigam-se a prestar informações verdadeiras, completas e exatas.  

12. A Organização conservará os dados pessoais enquanto se mantiver a relação estabelecida            

acrescido dos prazos de prescrição e caducidade dos direitos dele decorrentes, salvo se             

for obrigada a mantê-los por prazo mais longo por força da lei.  

13. O Candidato poderá, a qualquer momento, exercer os seus direitos em matéria de dados              

pessoais, nomeadamente, o direito, acesso, recificação, apagamento, limitação do         

tratamento, oposição e portabilidade, através do e-mail [•]. 

14. Nos termos da lei, é ainda garantido aos Candidatos o direito de, através dos referidos               

meios, retirar o seu consentimento, sempre que o tratamento seja efetuado com base no              

consentimento, não invalidando, no entanto, o tratamento efetuado até essa data com base             

no consentimento previamente dado. 



15. Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, o Candidato             

tem direito a apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados,             

caso entenda que o tratamento dos seus dados pela Organização viola o regime legal em               

vigor a cada momento. 

16. A Organização, os seus colaboradores e o Júri obrigam-se a cumprir rigorosamente as              

normas legais aplicáveis em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeadamente:  

a. Manter tais dados pessoais estritamente confidenciais;  

b. Não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir ou por          

qualquer forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenha             

acesso ou que lhe tenham sido transmitidos pelo Candidato, sem que para tal             

tenham sido expressamente instruídos ou autorizados por este;  

c. Proceder ao tratamento de dados pessoais de forma lícita e leal, recolhendo             

apenas a informação necessária e pertinente à finalidade;  

d. Não utilizar os dados pessoais recolhidos para finalidade incompatível com a da             

recolha;  

e. Implementar medidas técnicas e de segurança adequadas a impedir a consulta,           

modificação, destruição ou aditamento de dados pessoais por pessoa não          

autorizada a fazê-lo e que permitam detetar desvios de informação, intencionais           

ou não;  

 

 

Artigo 15.º 

Comunicação 

1. Todas as comunicações a fazer no âmbito do presente Concurso devem ser feitas entre a               

Organização e o Promotor do Projeto. 

2. As comunicações deverão ser feitas para o contacto do Promotor do Projeto            

disponibilizado no momento da Candidatura.  

  



Artigo 16.º  

Disposições Finais 

1. Quaisquer dúvidas respeitantes ao Concurso poderão ser esclarecidas junto da          

Organização, via Internet para o endereço eletrónico oficial disponibilizado no site da            

Associação. 

2. Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos segundo o exclusivo            

critério da Associação. 

3. O presente Regulamento é redigido e interpretado pela lei portuguesa. 

4. Para resolução de todos os litígios decorrentes da participação no presente Concurso,            

quer referentes à interpretação deste Regulamento quer à sua execução é exclusivamente            

competente o Tribunal da Comarca de Lisboa. 

 

 
 


