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Artigo 1.º 

Enquadramento 
 

1. O concurso “Ideias de Negócio” visa promover o ecossistema empreendedor da 
Lourinhã e contribuir ativamente para o desenvolvimento da Lourinhã. 

2. O concurso “Ideias de Negócio” é uma iniciativa da StartUp Lourinhã. 
3. O concurso “Ideias de Negócio” tem como território de abrangência o concelho da 

Lourinhã. 
4. A Entidade promotora do concurso “Ideias de Negócio” é o Municipio da Lourinhã. 

 
Artigo 2.º 
Objetivos 

 
1. O concurso “Ideias de Negócio” tem como objetivo promover iniciativas 

empreendedoras no concelho da Lourinhã, que contribuam ativamente para o 
desenvolvimento do território, na área da sustentabilidade agrícola e na 
sustentabilidade do mar. 
 
 

Artigo 3.º 
Destinatários 

 
1. Podem candidatar-se ao concurso todos os cidadãos, maiores de idade, de forma 

individual ou em grupo, com qualificação igual ou superior ao 12.º ano de 
escolaridade, em qualquer situação profissional, que pretendam explorar uma ideia 
de negócio no município da Lourinhã, relacionada com as temáticas referidas no 
artigo anterior. 

2. Podem candidatar-se ao concurso, também pessoas coletivas com fins lucrativos. 
3. Não poderão candidatar-se ao presente concurso: 

a. Pessoas pertencentes aos quadros de pessoal e órgãos sociais da entidade 
promotora e das entidades parceiras; 

b. Todos os parentes e afins, em linha direta dos membros do Júri. 
 
 

Artigo 4.º 
Condições de participação 

 
1. As ideias candidatas deverão cumprir, genérica e cumulativamente, as seguintes 

condições: 

a. Visar a constituição de negócios ou o desenvolvimento de novas áreas de 
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negócios para pessoas coletivas, ou outra forma jurídica com fins lucrativos; 
b. Incidir sobre o território da Lourinhã; 
c. Promover a criação de emprego qualificado e de valor no concelho. 

2. Serão excluídas do concurso as candidaturas que não cumpram as condições de 
participação anteriormente referidas, incluindo aquelas cuja entrega de elementos 
seja feita fora dos prazos indicados no artigo 5.º do presente Normativo. 

 

 
Artigo 5.º 

Calendário do Concurso 
 

1. Os prazos do concurso serão os seguintes: 
 

a.      Apresentação de candidaturas, até 20 de maio de 2022, às 23h59m59seg; 
b.      Avaliação das candidaturas até 30 de junho de 2022, às 23h59m59seg; 

c.       Divulgação dos resultados até dia 29 de julho de 2022, às 23h59m59seg. 
 

2.      Não são consideradas candidaturas submetidas após as datas definidas no número 1 do 
presente artigo. 

  
 
 

Artigo 6.º 
Candidaturas 

 
1. A apresentação de candidaturas é feita em exclusivo no formulário online, criado 

para o efeito. 
2. O formulário de candidatura encontra-se disponível na área da Startup do Portal do 

Munícipe (https://portaldomunicipe.cm-lourinha.pt).  
3. O formulário de candidatura contempla os seguintes campos: [1] identificação do(s) 

concorrente(s), [2] breve descrição da ideia, [3] Perfil da equipa e [4] motivações para 
o seu desenvolvimento. No Anexo I é apresentado o modelo do formulário de 
candidatura. 

4. A não submissão da candidatura dentro do prazo estabelecido no n.º 1 do artigo 5.º, 
invalida a participação no concurso. 
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Artigo 7.º 
Critérios de Avaliação 

 
1. A avaliação das ideias de negócio integradas nas candidaturas é feita com base nos 

seguintes critérios: 
a. Potencial de impacto económico no território abrangido (35%) 
b. Caráter inovador e diferenciador da ideia (25%) 
c. Viabilidade e sustentabilidade (25%) 
d. Experiência da equipa (15%) 

2. Cada critério é pontuado de 1 a 5, sendo 1 o valor mais baixo e 5 o valor mais elevado, 
aplicando-se a seguinte fórmula de cálculo: 

 
𝑃𝐺	=	(0,35	×	𝑎)	+	(0,25	×	𝑏)	+	(0,25	×	𝑐)	+	(0,15	×	𝑑)	

	

Em que PG corresponde à pontuação global e as letras “a”, “b”, “c”, “d” aos critérios 
apresentados no número 1, do presente artigo. 

3. Em caso de empate, a data de submissão da candidatura é utilizada como critério, 
sendo selecionado o projeto cuja data de submissão esteja mais próxima da data de 
abertura do concurso. 

4. A grelha de avaliação consta no anexo II do presente normativo. 
5. Serão excluídas as candidaturas com classificação inferior a 9,6 pontos. 

 
 

Artigo 8.º 
Avaliação das Candidaturas e Constituição do Júri 

  
1. A avaliação das candidaturas é realizada pela equipa técnica da Startup Lourinhã de forma a 

chegar aos 5 finalistas, que deverão elaborar um pitch de 3 minutos sendo esse alvo da 
avaliação do júri final.  

2. Verificando-se a existência de número de candidaturas finalistas inferiores a cinco, 
prevalece a avaliação efetuada pela equipa técnica da Startup Lourinhã, sendo dispensada 
a intervenção do Júri. 

3.  O Júri é composto por cinco elementos.  
4.    É da responsabilidade do Júri:  

a. Avaliar e classificar o pitch de acordo com os critérios de avaliação definidos no artigo 7º 
do presente normativo;  
b. Decidir sobre a atribuição de menções honrosas (caso se justifique).  

5. A decisão do Júri, assim como a da equipa técnica da Startup Lourinhã no que se refere ao 
ponto 2. do presente artigo, são soberanas e não admitem recurso.  
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Artigo 9.º 
Prémios 

 
1. Os prémios atribuídos pelo Júri, ou pela equipa técnica da Startup Lourinhã, 

distinguem os concorrentes que apresentam projetos com potencial impacto na 
valorização económica do território e considerável exequibilidade e 
operacionalização. 

2. Os prémios do concurso “Ideias de Negócio” consistem em: 
 

a. Ao primeiro classificado será atribuído o prémio de um ano de incubação virtual, 
com o respetivo apoio da equipa técnica que integra a StartUp Lourinhã de forma a 
apoiar o desenvolvimento da ideia de negócio apresentada em sede de 
candidatura. Após formalização do contrato de incubação, acresce ainda a oferta 
de um fim de semana para duas pessoas na Lourinhã (à exceção dos meses de 
julho e agosto), assim como os jantares de 6ª feira e sábado em restaurante na 
Lourinhã, em data a combinar com o premiado, bem como seis entradas em dois 
espaços de visitação turística do concelho;  

b. Ao segundo classificado será atribuído o prémio de um ano de incubação virtual,  
com o respetivo apoio da equipa técnica que integra a StartUp Lourinhã de forma a 
apoiar o desenvolvimento da ideia de negócio apresentada em sede de candidatura. 
Após formalização do contrato de incubação acresce ainda a oferta de um fim de 
semana para duas pessoas em autocaravana, em data a combinar com o premiado, 
bem como quatro entradas em dois espaços de visitação turística do concelho;  

c. Ao terceiro classificado será atribuído o prémio de um ano de incubação virtual, 
com o respetivo apoio da equipa técnica que integra a StartUp Lourinhã de forma 
a apoiar o desenvolvimento da ideia de negócio apresentada em sede de 
candidatura. Após formalização do contrato de incubação, acresce a este prémio 
a oferta de uma ação de formação ambiental e duas entradas num espaço de 
visitação turística do concelho.  

3. O Júri e/ou  a equipa técnica da Startup Lourinhã, poderão ainda atribuir menções honrosas 
(sem direito a prémio), caso assim o entenda(m). 

4. O Júri e/ou a equipa técnica da Startup Lourinhã reserva(m) o direito de não atribuir 
os prémios previstos, caso considere(m) que as candidaturas apresentadas não 
satisfazem os critérios fixados neste Normativo, ou por motivo alheio à Startup 
Lourinhã, não seja celebrado o contrato de incubação. 

 
Artigo 10.º 

Divulgação dos Resultados 
 

1. Os resultados da avaliação das candidaturas, são comunicados aos participantes, via 
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e-mail, e divulgados na área da Startup do Portal do Munícipe 
(https://portaldomunicipe.cm-lourinha.pt). 

2. Poderá ser realizada uma sessão pública focada na temática do empreendedorismo, 
onde os diferentes candidatos são convidados a apresentar as suas ideias. 

 

 
Artigo 11.º 
Desistência 

 
1. Caso os concorrentes desistam no decorrer do processo de candidatura e seleção, 

devem comunicar esse fato por escrito, por correio eletrónico (startup@cm-
lourinha.pt). 

2. Caso se verifique a desistência de algum concorrente, o Júri ou a equipa técnica da 
Startup Lourinhã, poderá reintegrar outros concorrentes, seguindo a lista de 
ordenação obtida pela aplicação dos critérios e da fórmula explanada no número 2, 
do artigo 7.º. 

 
 

Artigo 12.º 
Confidencialidade e Proteção Intelectual 

 
1. A StartUp Lourinhã garante a confidencialidade de todas as candidaturas durante 

todo o processo, sendo as informações utilizadas somente para os fins definidos no 
presente Normativo. 

 
 

Artigo 13.º 
Disposições finais 

 
1. A participação no concurso “Ideias de Negócio” implica a aceitação integral dos 

termos e condições do presente Normativo. 
2. Qualquer dúvida ou pedido de informação sobre o presente concurso deve ser 

dirigida à StartUp Lourinhã através do seguinte e-mail: startup@cm-lourinha.pt 
3. Qualquer esclarecimento dado pela entidade promotora sobre o presente 

Normativo terá um caráter vinculativo. 



 

 

 
Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira | Rua João Luis de Moura, nº 60 

2530-157 Lourinhã | Telf: 261410138 | E-mail: startup@cm-lourinha.pt 
																	

 

                 
 

8 
 

Anexo I – Formulário de Candidatura 
 

A. Promotor 

Nome/Designação  

E-mail  

Telefone  

Concelho de Residência/Sede  

É empresa constituída? [ ] SIM 
[ ] NÃO 

NIF  

Data de constituição  

 
A.1. Promotor Titular 
Nome  

Habilitações Académicas [ ] 12.º ano 
[ ] Licenciatura 
[ ] Mestrado 

  [     ] Doutoramento 
Área de formação  

Já alguma vez participou em algum 
concurso de ideias? 

[ ] Sim 
[ ] Não 

 
B. Dados do Projeto 

Designação da Ideia  

Breve descrição da ideia 
(máximo 750 carateres)  

 

Vendo o quê? 
(máximo 500 carateres)  

 

A quem? 
(máximo 500 carateres)  

 

A minha ideia é inovadora/ 
diferenciadora porque? 
(máximo 500 carateres)  

 

Qual o impacto no Concelho da 
Lourinhã? 
(máximo 500 carateres)  
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C. Equipa 

Descrição da equipa 
(máximo 1000 carateres)  

 

 
Motivação para desenvolver o projeto 
(máximo 1000 carateres)  

 

 
D. Declaração de Compromisso 

Ao submeter a presente candidatura, declaro sob compromisso de honra que tomei 
conhecimento a respeito de todos os pontos constantes dos termos e condições do 
concurso “Ideias de Negócio”. 

 
[ ] 
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Anexo II – Critérios de avaliação 
 

Critérios de avaliação do 
concurso “Ideias de Negócio” 

Impacto potencial na valorização económica da região 35 

Criação de emprego 10 

Criação de emprego qualificado 15 

Potencial de crescimento 10 

Caráter inovador e diferenciador do projeto 25 

Grau de inovação da ideia proposta 10 

Necessidade de mercado correspondente 10 

Modelo de negócio previsto 5 

Operacionalização, exequibilidade e sustentabilidade do projeto 25 

Grau de maturidade do projeto 10 

Plano de investimento, financiamento e exploração prevista 10 

Meios necessários para a sua operacionalização 5 

Capacidade de execução e experiência da equipa 15 

Competências da equipa técnica 10 

Experiência no desenvolvimento e implementação de iniciativas 
empreendedoras 

5 

Total 100 

 
 
 


