
Ideas4Sharks 

  

REGULAMENTO 

  

Artigo 1º 

Entidades Organizadoras 

A 1ª edição do concurso de ideias empreendedoras do setor agroalimentar 
IDEAS4SHARKS é uma iniciativa organizada pelas entidades: 

·    Associação Colab4Food – Laboratório Colaborativo para Inovação da Indústria 
Agroalimentar; 

·    PortugalFoods – Associação INTEGRALAR – Intervenção de Excelência no Sector 
Agro-Alimentar; 

·    Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV, I.P.). 

  

Artigo 2º 

Objeto 

O presente regulamento define os termos em que decorrerá a 1ª edição do concurso de 
ideias empreendedoras do setor agroalimentar IDEAS4SHARKS. 

  

Artigo 3º 

Objetivos 

O presente concurso visa promover o empreendedorismo ao nível do setor 
agroalimentar, fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores e 
sustentáveis, apresentando os seguintes objetivos específicos: 

·    Incentivar os empreendedores a apresentar ideias inovadores e viáveis com 
aplicabilidade no setor agroalimentar; 

·    Criar a oportunidade para que os empreendedores possam transformar uma ideia num 
negócio; 

·    Fomentar, reconhecer, distinguir e premiar a inovação, a criatividade e o talento dos 
empreendedores do setor; 

  



  

  

  

Artigo 4º 

Quem Pode Participar 

1.     São elegíveis as seguintes ideias empreendedoras: 

a)    Concebidas individual ou coletivamente (equipas com o máximo de 3 elementos) com 
ou sem empresa registada, e 

b)    Com um TRL entre 2 e 4 de acordo com a definição da Comissão Europeia. 

c)     Que visem a criação de produtos, processos ou serviços, que demonstrem criatividade, 
potencial de inovação, de negócio e viabilidade económica, sendo valorizadas ideias 
com impactos societais como a sustentabilidade e a alimentação saudável e equilibrada, 
e 

d)    Que ainda não se encontrem em desenvolvimento e/ou exploração económica por 
qualquer pessoa singular ou entidade empresarial. 

2.     As inscrições ao concurso estão abertas a todas as ideias, incluindo ideias 
provenientes de estudantes ou profissionais de Entidades do Sistema Científico e 
Tecnológico ou de membros de associações, grupos de trabalho, empresas, ou 
qualquer tipo de pessoa coletiva, contando que as inscrições sejam feitas a título 
pessoal. 

  

Artigo 5º 

Áreas de Intervenção 

As ideias de negócio devem estar enquadradas com uma das seguintes áreas/tópicos: 

a)    Saúde e Bem-Estar: Alimente a Mente – Saúde Mental; Mindfulness Intuitive 
Eating; Imunidade; Wearables; Nutrição; Compostos Bioativos; Alimentos 
Funcionais; Clean Label; Alimentos específicos para diferentes fases do ciclo 
de vida. 

b)    Digitalização e Mecanização: Internet das Coisas; Inteligência Artificial; 
Impacto da Digitalização no Sector Agroalimentar; Robótica; E-commerce. 

c)     Sustentabilidade: Pegada de Carbono; Economia Circular; Valorização de 
Subprodutos Industriais; Cadeiras de valor sustentáveis; Alimentos com 
Baixos Resíduos; Proteínas Alternativas; Alterações Climáticas; 
Autenticidade e Rastreabilidade dos Alimentos. 

d)    Desenvolvimento e Produção Alimentar: Ferramentas Genéticas; 
Reformulação de Produtos; Ingredientes Funcionais; Fermentação; 
Processamento Alimentar; Tecnologias Emergentes de Processamento 



Alimentar; Embalagem; Rotulagem; Legislação; Novos Produtos; 
Adaptações à Pandemia COVID-19; Unidos pelos Alimentos. 

e)    Tendências Alimentares e de Consumo: Tendências Alimentares (post-
Covid); Novos Alimentares (post-Covid); Forever Young; Análise Sensorial; 
Alimentos de Conveniência Modelos de Negócio 

  

Artigo 6º 

Como Participar, Fases e Atribuição de Prémio 

1.     Os participantes deverão aceder ao website www.dare2change.pt, fazer o 
preenchimento do formulário online (plataforma Google Forms) de candidatura e 
submeter o formulário juntamente com a upload dos respetivos documentos anexos. 

2.     Nos termos dos artigos 4º e 5º, os candidatos deverão submeter a sua candidatura 
no prazo estabelecido para o efeito, nos termos do artigo 7º, sob pena de a 
candidatura não ser considerada válida para efeitos do concurso. 

3.     Cada candidato poderá submeter uma ou mais ideias de negócio, fazendo o 
preenchimento e submissão de um formulário de candidatura por cada uma das 
ideias. 

4.     O candidato que faz a submissão do formulário online de candidatura é considerado 
o Promotor da ideia submetida para efeitos do concurso, tornando-se assim o ponto 
de contato para a organização e para qualquer assunto relativo à ideia submetida. 

5.     Na apresentação da candidatura, caso existam, o Promotor deverá identificar os 
membros da sua equipa no formulário online de candidatura submetido. Considera-
se válido que mais do que uma ideia por candidato possa ser selecionada para a 
fase de pitch. No entanto, cada candidato apenas pode fazer a apresentação de 
uma ideia de negócio na sessão de pitch. 

6.     A candidatura é obrigatoriamente constituída pelos seguintes elementos: 

a.     Formulário online (plataforma Google Forms) de candidatura de 
apresentação da ideia de negócio devidamente preenchido e submetido; 

b.     Resumo de até 2 páginas A4 (Arial tamanho 10, espaçamento simples entre 
linhas e as margens do documento de 2.5 cm), ficheiro em formato pdf, 
contendo os aspetos mais relevantes da ideia: Descrição sumária da ideia, 
Apresentação do Produto / Serviço, Valor previsional de Investimento; 

c.     Curriculum vitae de todos os candidatos. 

7.     Após ser selecionada a ideia de negócio para a fase final, o candidato deve preparar 
uma apresentação de acordo com um template a ser disponibilizado pela 
organização aquando da comunicação de que foi selecionada a sua ideia de 
negócio. 

8.      A apresentação de cada ideia de negócio no concurso de ideias empreendedoras 
do setor agroalimentar IDEAS4SHARKS é realizada em formato pitch, com a 
duração máxima de 5 minutos, perante o Júri. 



9.     O Júri avaliará as ideias propostas, resultando num máximo de 1 (uma) ideia 
vencedora. 

  

Artigo 7º 

Cronograma 

O concurso de ideias empreendedoras do setor agroalimentar IDEAS4SHARKS 
apresenta o seguinte calendário: 

a)    Primeira Fase: Divulgação do concurso e receção das candidaturas – Até 31 de outubro 
de 2021; 

b)    Segunda Fase: Seleção das melhores ideias de negócio e comunicação do resultado 
aos selecionados para a preparação da apresentação para o IDEAS4SHARKS - até 12 
de outubro de 2021; 

c)     Terceira Fase: Avaliação Final através da apresentação em formato pitch 
presencialmente no Dare2Change e entrega do prémio – 18 de novembro de 2021. 

  

Artigo 8º 

Critérios de Seleção 

1.     As ideias de negócio serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: 

a)    Diferenciação (novas metodologias/processos/procedimentos e produtos; elemento 
diferenciador face ao mercado; originalidade das ideias; capacidade imaginativa; 
valorizando-se ideias que se diferenciem pela promoção de princípios com a 
sustentabilidade e a alimentação saudável e equilibrada); 

b)    Ideias que vão de encontro às tendências de mercado e de consumo; 

c)     Viabilidade (potencial de execução/concretização da ideia/execução a longo 
prazo/rentabilização do negócio); 

d)    Equipa (experiência e áreas de competência dos seus elementos); 

e)    Qualidade do pitch (este critério será comtemplado aquando da Avaliação Final). 

2.     Valoração e ponderações: 

a)    Seleção das melhores ideias de negócio na Segunda fase prevista nos termos do artigo 
7º. 

Critérios Diferenciação Tendências de mercado e de consumo Viabilidade Equipa Total 



Pontuação 40% 20% 20% 20% 100% 

  

b)    Avaliação Final para a seleção da ideia de negócio vencedora na Terceira fase prevista 
nos termos do artigo 7º. 

Critérios Diferenciação Tendências de mercado e de 
consumo 

Viabilidade Equipa Qualidade do 
Pitch 

Total 

Pontuação 25% 15% 15% 15% 30% 100% 

  

c)     Valoração a atribuir a cada critério: escala de zero a vinte valores. 

  

Artigo 9º 

Seleção dos trabalhos 

1.     A avaliação dos trabalhos ocorre em dois momentos distintos: 

a)    Primeiro Momento: avaliação de todas as candidaturas rececionadas no concurso, de 
acordo com os critérios definidos, sendo selecionadas o máximo de 5 ideias de negócio 
para apresentação em formato pitch; 

b)    Segundo Momento: avaliação final, que decorre durante o Dare2Change, com base na 
apresentação em formato pitch, durante a qual o Júri avalia a apresentação da ideia, a 
clareza no discurso, capacidade de síntese, expressão e argumentação na 
apresentação presencial, para além dos critérios usados no ponto anterior. 

2.     O Prémio é atribuído após a reunião final do Júri, depois de decorrido todo o 
processo de análise documental e as apresentações, não havendo recurso dessa 
decisão. 

  

Artigo 10º 

Júri 

1.     O Júri será composto por pessoas de reconhecida competência e idoneidade, 
nomeadamente: 

a)    Representantes de Entidades do Tecido Empresarial do setor agroalimentar; 

b)    Representantes de Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional; 



c)     Representantes da Organização do Dare2Change. 

2.     O Júri tem poderes para solicitar aos concorrentes esclarecimentos adicionais sobre 
as ideias de negócio apresentadas. 

2. 

Artigo 11º 

Prémio 

1.     O prémio a atribuir à ideia de negócio vencedora será um Selo de Garantia 
Colab4Food que inclui as seguintes componentes: 

a)    Consultoria no desenvolvimento e/ou implementação da ideia; 

b)    Apoio à transferência da tecnologia para o mercado (se aplicável); 

c)     Promoção da ideia (junto de entidades de relevo do sector); 

d)    Divulgação da ideia nas redes sociais e website do Colab4Food. 

2.     Serão entregues diplomas de participação a todos os participantes na apresentação 
da ideia negócio em formato pitch. 

  

Artigo 12º 

Divulgação dos Resultados do Concurso 

1.     A divulgação do(s) concorrente(s) premiado(s) efetua-se em apresentação pública 
durante o “Porto de Honra” do Dare2Change, sendo o(s) vendedor(es) anunciados 
no mesmo dia em www.dare2change.pt. 

2.     Após seleção das ideias de negócio para apresentação em formato pitch no 
Dare2Change, os selecionados aceitam desde logo a divulgação dos seus nomes e 
do nome da sua ideia de negócio para efeitos de divulgação dos resultados do 
concurso. 

3.     A divulgação referida no ponto anterior será realizada nos meios a definir pelas 
Entidades Organizadoras, incluindo imprensa, newsletters, redes sociais e websites 
geridos por estas entidades. 

  

Artigo 13º 

Considerações Finais 

1.     Os direitos de propriedade intelectual sobre as ideias candidatadas pertencem ao 
respetivo Promotor. Cabe a cada Promotor definir quem deterá a propriedade sobre 
as ideias apresentadas e desenvolvidas e é da responsabilidade exclusiva de cada 
participante assegurar os direitos de propriedade intelectual e/ou industrial sobre as 
suas ideias, caso assim o pretenda. As Entidades Organizadoras não garantem nem 



poderão ser responsabilizadas, na eventualidade de qualquer ideia vir a ser copiada, 
imitada, plagiada ou de alguma forma utilizada por terceiros. 

2.     Sem prejuízo do disposto no número anterior, os candidatos autorizam a utilização 
da informação não confidencial sobre as ideias de negócio nas atividades de 
promoção. 

3.     Os participantes obrigam-se a disponibilizar à organização do concurso todos os 
dados solicitados para a verificação das condições necessárias à participação no 
concurso. 

4.     As Entidades Organizadoras e o Júri do IDEAS4SHARKS não poderão ser 
responsabilizados por quaisquer danos resultantes de erros, falhas ou omissões que 
possam vir a ocorrer durante o concurso. 

5.     As Entidades Organizadoras reservam-se ao direito de alterar o presente 
regulamento. 

6.     No caso de qualquer dúvida na interpretação do presente regulamento, pertence às 
Entidades Organizadoras a sua interpretação. 

7.     Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelas Entidades 
Organizadoras e das suas decisões não caberá recurso. 

8.     A participação no concurso implica a aceitação pelos participantes dos termos e 
condições previstas no presente regulamento. 

9.     Quaisquer dúvidas respeitantes ao concurso poderão ser esclarecidas junto da 
Organização, via internet para o endereço eletrónico oficial disponibilizado no site 
do Dare2Change (info@dare2change.pt). 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 


