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1 Documentação do concurso 

 

1.1 Convite 

O Consórcio do projeto convida-o a fazer parte do Concurso Produto Inovador em Couro.  

As Regras do concurso e os formulários de candidatura estão incluídos em continuação: 

1. Regras do Concurso (download) 

2. Formulários de candidatura para preencher online ou fazer download: 

1A. Formulário de candidatura para criadores de ideias 

1B. Formulário de candidatura para pessoas interessadas em cooperar com 
criadores de ideias 

2A. Modelo de plano para pequenos negócios 

3A. Modelo de apresentação  
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1.2 Regras do concurso 

Regras do Concurso 

 

§ 1. Objetivo do Concurso 

1.1.  O objetivo do concurso é promover produtos inovadores em couro, serviços, soluções ou 
tecnologias e inspirar a criatividade das partes interessadas.  

 

§ 2. Consórcio do Concurso 

2.1. O concurso foi anunciado pelo  

CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, Alcanena, Portugal – coordenador 

CRE.THI.DEV – Creative Thinking Development, Atenas, Grécia 

CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, Roma, Itália 

FPE – Foundation for Promotion of Entrepreneurship, Lódz, Polónia 

INCCTP – ICPI Institutul National de Cercetare-Cezvoltare Pentru Textile si Pielarie, Bucareste, 
Roménia 

INESCOP – Instituto Tecnologico del Calzado y Conexas, Alicante, Espanha 

VC – Virtual Campus Lda, Porto, Portugal 

2.2. FPE – Foundation for Promotion of Entrepreneurship realizará o concurso em 
representação dos parceiros. 

 

§ 3. Submissão 

3.1. Os participantes devem enviar as suas propostas com base nos formulários de inscrição e 
regras de competição. 

3.2. Os participantes devem submeter os seus formulários (fase 1) através da plataforma da 
Virtual Challenge Community (VCC) e preparar planos de negócio (fase 2) antes da data limite 
de 31.05.2018 e apresentações (fase 3) antes da data limite de 06.06.2018.  

3.3. A terceira fase consiste na apresentação da ideia na plataforma da VCC e nos websites dos 
parceiros.  

3.4. A fase 4 inclui votação online para as melhores ideias e decorrerá entre 07 e 30.06.2018. 
Os três projetos com a pontuação mais elevada serão premiados. 

3.5. A fase 5 diz respeito ao anúncio dos resultados no encontro na Polónia em 05.07.2018 e 
nos websites dos parceiros e plataforma VCC. 

3.6. Na fase 6 três dos melhores projetos serão submetidos à plataforma Indiegogo.com. 

3.7. A propriedade e os Direitos de Propriedade Intelectual (PI) envolvidos na submissão 
permanecem com o Participante. 

3.8. A FPE - Foundation for Promotion of Entrepreneurship não será responsável por quaisquer 
disputas de Direitos de Propriedade Intelectual (PI). 
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§ 4. Regras gerais 

4.1. A participação neste concurso é isenta de encargos. 

4.2. O concurso é aberto a todas as partes interessadas dos países parceiros: Grécia, Itália, 
Polónia, Portugal, Roménia e Espanha. 

4.3. O concurso está disponível para ideias de couro: produtos, tecnologias ou serviços (no 
quadro da indústria do couro). 

4.4. Indivíduos ou grupos em equipas (como Participantes) podem participar neste concurso. 

4.5. Cada participante pode submeter apenas até 3 soluções. 

4.6. Cada participante deve descrever um produto novo ou melhorado (não comercializado 
atualmente).  

 

§ 5. Prémios 

5.1. Todos os Participantes que tenham submetido as suas ideias de acordo com as Regras do 
Concurso receberão um “Certificado de Participação”. Os melhores cinco projetos receberão 
um diploma. Os três vencedores ou grupos vencedores (de acordo com p. 3.4) do concurso 
produto inovador em couro receberão apoio para lançar a sua campanha de financiamento 
colaborativo (crowdfunding) via www.indiegogo.com. O apoio consiste em dar sugestões aos 
vencedores para descreverem os seus projetos de forma que permita a sua submissão ao 
Indiegogo.com. 

5.2. O dinheiro angariado durante a campanha estará totalmente à disposição dos vencedores; 
os vencedores devem seguir as regras do Indiegogo. 

5.3. A FPE - Foundation for Promotion of Entrepreneurship não será responsável por não 
recolher fundos adequados durante a campanha Indiegogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6. Fases do Concurso 

http://www.indiegogo.com/
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Esquema do concurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. A Ideia – Fase 1 

FASE 1. Registo na plataforma VCC 

GERADORES DE IDEIAS 

Preenchimento de formulário online 
Download de formulário 1A 

 

Pessoas interessadas em cooperação 
com os geradores de ideias 

Preenchimento de formulário online 
Download de formulário 1B 

 

Lista de ideias 
submetidas à 

plataforma VCC 

FASE 2. Plano de pequeno negócio para o 
projeto 

Download do modelo de plano de negócio 2A 
(o plano de negócio deve ser enviado para a 

plataforma VCC) 

FASE 3. Apresentação de ideias na 
plataforma VCC e websites dos parceiros 

Download do modelo de apresentação 3A 
(a apresentação deve ser enviada para a 

plataforma VCC) 

FASE 4. Votação online para as melhores ideias 

 

FASE 5. Anúncio dos resultados no encontro 
na Polónia 

 

FASE 6. Ajuda na submissão dos 3 melhores 
projetos à plataforma Indiegogo.com 

Configurar grupo 
de partes 

interessadas 
(opcional) 

Lista de planos de 
negócio 

submetidos à 
plataforma VCC 

Lista de projetos 
premiados na 
plataforma VCC e 
websites dos 
parceiros 
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6.1.1. Os participantes completarão o formulário online (Formulário 1A. Para criadores de 
ideias) na plataforma da Virtual Challenge Community. Ele deve conter a seguinte informação:  

- título do projeto, 

- breve descrição do projeto – máximo 300 caracteres incluindo espaços e pontuação,  

- 3 palavras-chave, 

- área específica do projeto, 

- fase de desenvolvimento do projeto, 

- tipo de inovação, 

- informação sobre se o/a participante procura parceiros para o seu projeto e, se sim, em que 
área de especialização. 

6.1.2. Partes interessadas podem também participar no concurso como membros de apoio da 
criação do grupo. Eles podem partilhar ideias e dar sugestões para a criação de produtos 
inovadores em couro. Eles preencherão um formulário online (Formulário 1B. para pessoas 
interessadas em cooperar com os criadores de ideia) para partes interessadas em cooperar. 
Ele deve conter a seguinte informação: 

- dados das partes interessadas, 

- experiência na implementação de projetos de inovação, 

- área, na qual uma parte interessada gostaria de apoiar o criador do projeto, 

- descrição do papel da parte interessada no projeto – máximo 300 caracteres incluindo 
espaços e pontuação.  

6.2. O plano de pequeno negócio – Fase 2 

6.2.1. Os participantes (individuais ou grupos) formalizarão as suas ideias criativas utilizando 
um modelo para plano de pequeno negócio (2A. Modelo de plano de pequeno negócio).   

6.2.2. O plano de negócio deve abordar as seguintes áreas:  

- título do projeto*, 

- ideia do projeto e sua inovação – máximo 350 caracteres incluindo espaços e pontuação, 

- análise de mercado – máximo 150 caracteres incluindo espaços e pontuação, 

- mercado alvo para o produto/serviço, 

- receitas e custos estimados do projeto, 

- possibilidades de financiamento do projeto, 

- objetivos do financiamento colaborativo e sua justificação,  

- retribuições propostas para os patrocinadores de financiamento colaborativo. 

6.3. A apresentação – Fase 3 

6.3.1 A apresentação em power point (PPT) (Modelo de apresentação 3A.) (6-10 slides) deve 
abordar as seguintes áreas: 

                                                           
*
 o nome do projeto pode alterar como resultado da cooperação 
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- introdução, 

- explicação da ideia inovadora em couro, 

- explicação do mercado alvo,  

- o objetivo da campanha de financiamento colaborativo. 

6.4. O plano de pequeno negócio e a apresentação será promovida através da plataforma VCC, 
websites dos parceiros e meios de comunicação social. O público será obrigado a votar online. 
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1.3 Formulários de candidatura 

Formulário para os criadores de ideias 

 

1A. Formulário para os criadores de ideias 

Formulário Nº ______________ 

 

Nome _______________________________________________________________________  

Apelido ______________________________________________________________________  

Empresa _____________________________________________________________________  

Morada ______________________________________________________________________  

E-mail _______________________________________________________________________  

 

o Adicione um participante 

 

1. Título do Projeto ________________________________________________________  

 

2. Curta descrição do projeto (Máximo 300 caracteres incluindo espaços e pontuação) 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

3. Forneça 3 palavras-chave: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

4. O Projeto diz respeito a um novo/modificado  

 produto 

 serviço 

 tecnologia 
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5. Fase de preparação do projeto: 

 ideia de projeto 

 projeto em fase de implementação 

 projeto finalizado 

 

6. Tipo de inovação 

 produto 

 processo/tecnológico 

 marketing 

 

7. Procuro parceiros para implementação da ideia. 

 sim (ir para o ponto 8) 

 não, eu próprio implementarei a ideia (ir para o final) 

 

8. Assinale a área da cooperação esperada: 

 melhoria de produto/serviço/tecnologia 

 melhoria das formas de produção/fornecimento serviços/tecnologia 

 preparação e distribuição da campanha de marketing 

 financiamento do projeto 

 outro (qual?) _____________________________________________________  

 

9. Estou à procura de: 

 um especialista, parceiro      

Descreva a ocupação preferida, aptidões e conhecimento 

 centro de investigação 

 outra PME 

 outro (qual?) _____________________________________________________  

 

Eu confirmo que os produtos/tecnologias/serviços/ideias aplicadas são minhas e originais.  
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Formulário para pessoas interessadas em cooperação com os originadores de ideias 

 

1B. Formulário para pessoas interessadas em cooperação com os criadores de ideias 

Eu declaro a minha participação no projeto intitulado _________________________________   

 _______________________________ e registado com o número_______________________.  

 

Nome _______________________________________________________________________  

Apelido ______________________________________________________________________  

Empresa _____________________________________________________________________  

Morada ______________________________________________________________________  

E-mail _______________________________________________________________________  

 

1. Entidade económica: 

 empresa 

 centro de investigação 

 privado individual  

 outro (qual?) _____________________________________________________  

 

2. Especialista em: 

 ____________________________________________________________________________  

 
3. Experiência na implementação de projetos de inovação 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

4. Assinale a área em que pretende apoiar o criador do projeto: 

 melhoria de produto/serviço/tecnologia 

 melhoria das formas de produção/fornecimento serviços/tecnologia 

 preparação e distribuição da campanha de marketing 

 financiamento do projeto 

 outro (qual?) _____________________________________________________  

 
5. Descreva o seu papel no projeto (Máximo 300 caracteres incluindo espaços e 

pontuação) 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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Modelo de plano de negócios para grupo de partes interessadas / criadores de ideia 

 

2A. Modelo de plano de pequeno negócio 

 

Nome _______________________________________________________________________  

Apelido ______________________________________________________________________  

Empresa _____________________________________________________________________  

Morada ______________________________________________________________________  

E-mail _______________________________________________________________________  

 

o Adicione um participante 

 

1. Título do Projeto  

 

2. Número de registo ____________________________ 

 

3. A ideia do projeto e a sua inovação (Máximo 350 caracteres incluindo espaços e 
pontuação) 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

4. Análise de mercado (segmento de mercado, necessidades e expectativas dos clientes) 
(Máximo 150 caracteres incluindo espaços e pontuação) 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

5. O produto/serviço é destinado a 

 mercado local 

 mercado regional 

 mercado doméstico (nacional) 

 exportação 
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6. Receitas e custos estimados do projeto: 

No.  Esperado no ano (n) Ano n+1  

1. Receitas planeadas (por tipo), EURO   

- ………………………………   

- ………………………………   

- ………………………………   

2. Total:   

3. Custos planeados (por tipo), EURO   

- ………………………………   

- ………………………………   

- ………………………………   

4. Total:   

 

7. Opções de financiamento do projeto: 

No. Fontes de financiamento Montante planeado (EURO) 

1. Fontes próprias  

2. Outras fontes de financiamento (quais?) 

______________________________ 

 

3. Financiamento colaborativo (Crowdfunding)  

4. Total:  

 

8. Objetivo do financiamento colaborativo (Máximo 100 caracteres incluindo espaços e 
pontuação) 

 ____________________________________________________________________________  

A sua justificação (Máximo 100 caracteres incluindo espaços e pontuação) 

 ____________________________________________________________________________  

e proposta de retribuição para os patrocinadores (Máximo 100 caracteres incluindo espaços e 
pontuação) 

 ____________________________________________________________________________  
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3A. Modelo de apresentação 

LEAMAN 
Manager in an Efficient 

and Innovative 
Leather Company

N.º 2016-1-PT01-KA202-022831

Title of the project / idea

Name: ……………..
Country: ………………

Innovative Leather Product Competition

1

 

Introduction

• 50 words maximum

2
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Explanation of the innovative leather project / service / technology

• Functions and benefits

• 100 words maximum 

• Include short films, photos

3

 

The target market

• Markets, customers

• 50 words maximum 

4
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The purpose of the crowd-funding campaign

• Amount and justification

• 100 words maximum

5

 


