
DescarregA Já a App

O Concurso INOV@UTAD é uma iniciativa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que visa 
promover o empreendedorismo qualificado junto do público jovem e empreendedor e destina-se à 
comunidade das Universidades da UNORTE.PT (UTAD, UPorto, UMinho), nomeadamente docentes, 
investigadores, alunos e ex-alunos de qualquer nível de ensino.

O Concurso INOV@UTAD, engloba três componentes: 

• desenvolver projetos e ideias, procurando valorizar os conceitos; 
• valorizar as ideias com um plano de negócio estruturado procurando desenvolver spin-offs; 
• premiar os melhores projetos com empresas. 

O concurso desenrola-se em  duas fases:

1.ª fase  as ideias de projeto e de negócio são submetidas até dia 24 de setembro, avaliadas por um 
júri e seriadas segundo os critérios de avaliação. As equipas participam no  INOV@UTAD HACKATHON
a realizar na UTAD no dia 27 de setembro, integrado no Summer Inovation Campus 2018. No final 
do hackathon são selecionadas as equipas que passam à segunda fase do concurso. 

2.º fase   as 10 melhores ideias de projeto e as 10 melhores ideias de negócio, participarão num 
conjunto de 5 workshops de apoio ao desenvolvimento de competências, por forma a melhorarem
os seus projetos. 

O INOV@UTAD HACKATHON é uma iniciativa integrada no concurso de ideias INOV@UTAD e que visa 
a consolidação das ideias com a mentoria de um painel de especialistas em diversas áreas que apoiaram 
os concorrentes na preparação da apresentação da ideia.

O INOV@UTAD HACKATHON irá decorrer durante o Summer Innovation Campus, no dia 27 de setembro 
na UTAD. Durante a manhã os participantes terão a oportunidade de preparar a sua apresentação 
perante o júri do concurso e definir a sua permanência na competição. No final do INOV@UTAD 
HACKATHON serão conhecidas as ideias que passam à 2.ª fase do Concurso INOV@UTAD. 

Durante a fase de desenvolvimento estarão disponíveis para coaching os seguintes perfis:

• Product manager – Como transformar uma ideia em produto, desafios e técnicas. A criação
da startup e a utilização de aceleradores de ideias como véiculo para o sucesso.

• UXUI expert – A experiência de utilização engamente e interação são chave para o sucesso
de uma ideia.

• Technical Architect – As melhores abordagens, tecnologias e conceitos para transformar
uma ideia vencedora em sucesso.

• Presentation skills expert – Táticas, metodologias e abordagens para melhor contar a história
por trás da ideia. Como sobreviver a um pitch em frente a um júri exigente.

Cada equipa poderá solicitar previamente ou dependente da disponibilidade na altura o suporte de cada 
um destes perfis de modo a melhorar a ideia que está a ser trabalhada.

O Pitch será em frente a um júri a ser apresentado em breve e será dividido em duas partes; uma parte 
de 5 minutos para apresentar a ideia /demo / conceito e outros 5 minutos para uma sessão
de perguntas e respostas.

(Os 5 minutos para o pitch serão contabilizados e a apresentação não poderá passar esse limite de tempo.
Os 5 minutos de Q&A poderão ser excedidos se assim for a indicação do júri.)

O concurso INOV@UTAD terá 25 000€ em prémios, 
distribuídos pelas três categorias a concurso: 

• 3 Prémios INOV@UTAD - ideias 
(1.º prémio 5000 €; 2.º prémio 3000 €; 3.º prémio 2000 €);

• 3 Prémios INOV@UTAD - spin-offs 
(1.º prémio 5000 €; 2.º prémio 3000 €; 3.º prémio 2000€);

• 1 Prémio INOV@UTAD - melhor projeto com empresas
(prémio de 5000 €)

O hackathon terá as seguintes fases:

Debrief
(1 hour) 

> Rules explanation 

> Team setup 

Development
(6 hours) 

> Concept definition 

> DEMO / POC
development 

> Pitch preparation

Dry-run
(20 Minutes) 

> DEMO 

> Pitch

Pitch
(10 minutes) 

> Presentation
(5 Minutes) 

> Q&A
(5 minutes) 

Regulamento
EQUIPA /// Cada equipa poderá apenas concorrer com uma ideia previamente submetida e cada participante poderá fazer apenas parte de uma equipa a concurso 
· A participação é aberta à comunidade da UNORTE e participantes que não façam parte dessa comunidade, sendo que a equipa terá que ter pelo menos um elemen-
to da comunidade da UNORTE como membro da equipa · Deverá ser indicado previamente qual o chefe de equipa.
SUPORTE /// O suporte dos vários perfis que estarão disponíveis durante o evento será solicitado á organização · Cada slot de suporte é de 30 minutos (tempo 
máximo) · Caso haja um número elevado de participantes o período de suporte poderá passar a 15 minutos · O suporte será garantido segundo ordem de entrada 
das solicitações.
PITCH /// O pitch poderá ser efetuado pelo número de participantes que cada equipa decidir · O pitch decorrerá durante 5 minutos e não mais do que isso · A ordem 
de apresentação será sorteada no início do evento e dada a conhecer a todos · Existe um período de 5 minutos para Q&A que poderá ser estendido por mais um 
minuto caso algum membro do júri pretenda.
DECISÃO FINAL /// A decisão final dos apurados para a segunda fase será apresentada uma hora após o término das apresentações[MB] e posteriormente comuni-
cada por email · Não é obrigatório que [MB] sejam apurados [MB] 10 projetos de ideias e projetos de negócio se o júri entender que a qualidade das [MB] propostas 
apresentadas não é suficiente. O projeto INOV@UTAD, operação NORTE-01-0246-FEDER-000039, cofinanciado pelo FEDER através do NORTE 2020.
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INOV@UTADCONCURSO DE IDEIAS

PARTICIPA
PREPARA A TUA IDEIA ATÉ 20 DE SETEMBRO

E SUBMETE NO CONCURSO INOV@UTAD!

COFINANCIADO POR:INICIATIVA:

PARCEIROS:

http://inova.utad.pt/concurso-de-ideias/

inova.utad.pt/concurso-de-ideias


