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Artigo 1 – Entidade Organizadora
A 5ª Edição do Concurso “Jovens Empreendedores Búzio” é organizada no ano letivo de
2016/2017, pelo Agrupamento de Escolas de Búzio (AEB), com a colaboração da ADRIMAG,
através do projeto Vale +Social (CLDS-3G), do Município de Vale de Cambra,da AECA Associação Empresarial de Cambra e Arouca e da Rede Scientiae.

Artigo 2 – Objetivos
Este concurso tem os seguintes objetivos:
1. Promover, potenciar e premiar a criatividade e o empreendedorismo dos(das) jovens
estudantes do Agrupamento de Escolas de Búzio;
2. Perscrutar a apetência e vocação dos(das) jovens no que se refere à criação do próprio
emprego e microempresas;
3. Potenciar a criação de microempresas e emprego;
4. Envolver e incentivar os(as) jovens a participar no processo de desenvolvimento local;
5. Contribuir para o desenvolvimento de atividades económicas sustentáveis.

Artigo 3 – Quem pode participar
1.Na 5ª Edição do Concurso “Jovens Empreendedores Búzio” podem participar grupos constituídos
até 3 alunos(as) que estejam a frequentar o 9º ano do terceiro ciclo e/ou o ensino secundário, no
Agrupamento de Escolas de Búzio.
2.Cada aluno(a) apenas poderá integrar um grupo, e cada grupo apenas poderá apresentar uma
proposta.

Artigo 4 – Tema do concurso
1.A 5ª edição deste concurso tem como área temática o Empreendedorismo, mais concretamente,
as ideias de negócio empreendedoras. Pretende-se que os(as) concorrentes, através da
apresentação de uma ideia de negócio, ponham à prova a sua criatividade, e desenvolvam um
projeto respeitante a uma ideia de negócio amadurecida, com identificação do mercado, público –
alvo e estratégia de implementação do negócio.
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2.As propostas a apresentar devem ser o mais explícitas possível, defendendo o conceito, a
inovação e viabilidade das respetivas ideias de negócio, abordando todas as variáveis de relevo na
criação de um negócio.

Artigo 5 – Propostas a apresentar
4

As propostas a apresentar, integradas no tema Ideia de Negócio Empreendedora, devem obedecer
aos seguintes requisitos:


Documentos a apresentar: Ficha de Inscrição e devida Identificação da Ideia.



Após o preenchimento destes documentos, estes devem ser enviados para o mail
jovensempreendedores@aebuzio.pt.



Todos os documentos serão disponibilizados em formato digital, designadamente nos sites
do Agrupamento de Escolas de Búzio, da ADRIMAG e da Rede Scientiae.

Artigo 6 – Duração do concurso e prazo de entrega das propostas
1.O concurso tem início a 14 de dezembro de 2016 e termo à data de apresentação do Concurso
Jovens Empreendedores.
2.As fichas de inscrição deverão ser entregues pelo(a) candidato(a) ao(à) seu(sua) diretor(a) de
turma até ao dia 15 de janeiro de 2017.
3.A s propostas de planos de negócio deverão ser enviados para o mail mencionado anteriormente
até 28 de fevereiro.
4.Os materiais de apresentação no concurso devem ser entregues até 5 dias úteis antes do
evento.

Artigo 7 – Direitos de Autor
1.Os(as) concorrentes são responsáveis pela originalidade das propostas apresentadas, garantem a
sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz
respeito a direitos de autor e de direitos conexos.
2.A organização tem o direito de rejeitar propostas cujo conteúdo, ou características técnicas, não
correspondam às condições requeridas.

Jovens Empreendedores Búzio – Agrupamento de Escolas de Búzio, Município de Vale de Cambra, AECA, ADRIMAG – Vale +Social , Rede Scientiae

Artigo 8 – Júri
1.O júri é constituído pelos representantes nomeados por cada uma das instituições colaborantes no
concurso: AEB, ADRIMAG, Município de Vale de Cambra, AECA e Rede Scientiae:
2.Do júri farão parte 2 empresários convidados pelo AEB.
3.A presidência do júri cabe ao Diretor do AEB.

Artigo 9 – Avaliação
1.O júri avaliará todas as propostas a concurso, desde que se enquadrem no tema Ideia de Negócio
Empreendedora e que respeitem as condições definidas no artigo 5.
2.A cada elemento do júri será enviado o plano de negócios de cada grupo com uma tabela anexa
para avaliação. Esta devidamente preenchida será entregue no AEB no início das apresentações a
concurso.

Artigo 10 – Critérios de avaliação

1.A avaliação compreende 2 momentos: o primeiro diz respeito à avaliação do plano de negócios,
conforme tabela anexa a este regulamento e da qual faz parte integrante; o segundo acontece
durante a apresentação das ideias de negócio perante o júri.
2.O peso da avaliação é de 70% para o plano de negócios e 30% para a apresentação, considerando
ainda 100 pontos para cada momento.
3.A tabela de avaliação das apresentações será distribuída a todos os elementos do júri no início
dos trabalhos.
4.Concluídos os trabalhos, as tabelas de avaliação de cada júri são recolhidas para cálculo final das
classificações.
5.Os resultados serão publicados de imediato e o concurso termina com a entrega de prémios.
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Artigo 11 – Prémios
Aos elementos dos 3 grupos classificados nos primeiros lugares serão atribuídos os seguintes
prémios:
6

Uma viagem a Paris ou bilhetes para o próximo encontro WebSummit em

1º Classificado

Lisboa (ainda em negociação)

2º Classificado

Um cartão FNAC no valor de 100€

3º Classificado

Um cartão FNAC no valor de 50€

Será ainda entregue, a todos os participantes, um certificado de participação.

Artigo 12 – Condições
1.Com a autorização dos respetivos(as) autores(as), a organização poderá reproduzir os projetos,
bem como fazer a comunicação e divulgação pública por qualquer meio.
2.A organização reserva-se o direito de decidir pela não realização do concurso, caso entenda que
a qualidade ou o número de trabalhos apresentados seja reduzido.

Artigo 13 – Informação adicional
1.Poderá ser consultada informação sobre as entidades parceiras nos respectivos sites:
www.aebuzio.pt,

www.adrimag.com.pt,

www.cm-valedecambra.pt/,

www.aeca.aroucanet.com/,

www.redescientiae.pt.
2.Para o esclarecimento de qualquer dúvida ou informação adicional, o(a) candidato(a) poderá
contactar o(a) diretor(a) de turma ou a Direção do Agrupamento de Escolas de Búzio.

Artigo 14 – Disposições Finais
1.O presente regulamento será actualizado pelas entidades colaboradoras sempre que por elas for
considerado necessário.
2.No caso de qualquer dúvida na interpretação do presente regulamento, pertence às mesmas
entidades a sua interpretação.

