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Parceiro: 

Concurso de Ideias de Negócios Criativas e Inovadoras  

REGULAMENTO 

A Câmara Municipal da Boa Vista em parceria com a ADEI, no âmbito das suas politicas de 

promoção da competitividade e promoção do empreendedorismo jovem, realizam conjuntamente o 

segundo “Concurso de Ideias de Negócios Criativas e Inovadoras” destinado a potencializar o 

empreendedorismo, premiando e valorizando jovens criativos, com ideias inovadoras com 

potencial de desenvolvimento. 

Arttigo 1º 

Objectivos 

São objetivos do Concurso: 

 Promover e dinamizar o empreendedorismo e a inovação no seio dos jovens que estão a 

terminar a sua formação secundária, promovendo também o espirito de criação do próprio 

emprego; 

 Fomentar o desenvolvimento de ideias criativas e inovadoras com elevado potencial de 

geração de rendimento; 

 Incentivar a competitividade e o espírito empreendedor entre os jovens; 

Artigo 2º 

Elegibilidade  

Poderão candidatar-se ao Prémio de Ideias de Negócios Criativas e Inovadoras todos os 

estudantes que frequentam o 3º ciclo do ensino Secundário da Boa Vista, promovendo ideias de 

criação de empresas com características inovadoras e exequíveis, tendo em conta as 

oportunidades/necessidades e especificidades da ilha. Está excluída a participação no Prémio 

projectos que já beneficiaram de outros prémios.  
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Artigo 3º 

Periodicidade/Abrangência 

O Prémio Ideias de Negócios Criativas e Inovadoras tem uma periodicidade anual; 

 

Artigo 4º 

Condições de participação/ Formalização de candidatura 

1. O concorrente deverá apresentar a ideia de criação de uma empresa, devidamente 

estruturada e fundamentada, através do preenchimento de uma ficha de candidatura 

disponibilizada nos sites das entidades organizadoras ou nos respetivos gabinetes de 

Empreendedorismo da Câmara Municipal e na Incubadora do Turismo da Boa 

Vista/ADEI, situada no Centro de Juventude de Sal Rei; 

 

2. Documentos que devem ser apresentados obrigatoriamente no acto da formalização da 

candidatura:  

 Ficha de candidatura devidamente preenchida  

 Fotocópia de B.I. do concorrente 

 Comprovativo de frequência do 10º/11º/12ºAno do Ensino Secundário na Boa 

Vista. 

 

 Os documentos devem ser apresentados em formato papel e no formato digital que poderá ser 

enviado para os e-mails dorys.delgado@cmbv.gov.cv  /  luis.semedo@adei.cv 

 

Artigo 5º 

Processo de seleção/Avaliação das candidaturas 

1. O processo de análise das candidaturas será dividada em duas (2) fases, sendo: 

 Fase 1 – Entrega da candidatura e análise preliminar e triagem, por um jurí constituído 

por: 

o Um (1) representante da CMBV; 
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o Um (1) representante da ADEI; 

o Um (1) representante da SDTIBM; 

o Um (1) representante da ESBV; 

o Um (1) empresário convidado; 

 

 Fase 2 – Análise dos projectos apurados durante a 1ª Fase e selecção dos vencedores. 

 

2. Serão critérios de avaliação: 

 

3. A classificação da ideia será através da soma das pontuações obtidas em cada um dos 

critérios. 

4. As 3 (três) ideias que obtiverem maior pontuação serão selecionadas e receberão os 

prémios correspondentes (Art. 6º). 

 

 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO PONTUAÇÃO 

Ideia 40  

Ideia devidamente explicada e amadurecida 10 (0-10) 

Ideia inovadora face ao mercado-alvo 10 (0-10) 

Ideia adaptada a experiência e / ou competências técnicas do 

(s) proponente (s) 

10 (0-10) 

Exequibilidade 10 (0-10) 

Mercado 40  

Mercado (s) - alvo e segmento de negócio claramente 

definidos 

10 (0-10) 

Adequação da ideia às necessidades/oportunidades do (s) 

local 

10 (0-10) 

Ideia enquadrada nas áreas estratégicas de desenvolvimento 

local/nacional 

10 (0-10) 

Diferencial competitivo 10 (0-10) 

Proponente ou Equipa  20  
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Artigo 6º 

Prémios 

1. Ao 1º. (primeiro) classificado atribui-se um cheque no valor de 50.000$00 (cinquenta mil 

escudos); 

2. Ao 2º. (segundo) classificado atribui-se um cheuqe de 30.000$00 (trinta mil escudos); 

3. Ao 3º. (terceiro) classificado atribui-se um cheque de 20.000$00 (vinte mil escudos); 

 

Artigo 7º 

Divulgação dos resultados 

A divulgação dos resultados será efectuada nos canais de comunicação dos organizadores e 

parceiros. 

Os Promotores reservam-se no direito de divulgar os projetos vencedores em cerimónia pública, 

plataformas digitais, revistas, ou outros meios de comunicação social; 

 

Artigo 8º 

Prazo de candidatura 

Os candidatos deverão entregar os projetos até segunda-feira, 23 de Novembro de 2015.  

 

 

Contactos: 

GEFC – CMBV   

Largo de Santa Isabel, CP 22, Telefone: (+238) 251.11.16 Fax: (+238) 251.11.41  

E-mail: dorys.delgado@cmbv.gov.cv 

 

ITBV/ADEI 

Edificio do Centro de Juventude de Sal Rei, telefone: 2518091/9180007 

Email: luis.semedo@adei.cv 
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 de Sal Rei.

GAIAGRECI – CMBV   
Largo de Santa Isabel, CP 22, Telefone: (+238) 

251.11.16 Fax: (+238) 251.11.41  

E-mail: doriys.delgado@cmbv.gov.cv 

ITBV/ADEI, edifico do Centro de Juventude de 

Sal Rei, telefone: 2518091/9180007 

Email: luis.semedo@adei.cv 
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