
NERBA
Tel.: 273 304 630
Email: nerba@nerba.pt

NERVIR
Tel.: 259 330 640
Email: geral@nervir.pt

ACISAT
Tel.: 276 332 115
Email: geral@acisat.pt

Para mais informações, consulte o 
regulamento do concurso disponível em 
www.inovarmaistrasosmontes.pt

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

As candidaturas serão avaliadas de 
acordo com os seguintes critérios:
A) Potencial da Ideia de Projeto;
B) Inovação, Criatividade e 
Internacionalização;
C) Interesse Estratégico para o 
Desenvolvimento da Região;
D) Equipa e Adequação do Perfil dos 
Candidatos ao Projeto.

PRÉMIOS

Serão distinguidas os concorrentes com 
as 6 melhores ideias de projetos 
inovadores.

Todos os concorrentes distinguidos terão 
a possibilidade de usufruir 
gratuitamente:
  - Coaching com vista à implementação 
da ideia de projeto, no âmbito do 
desenvolvimento dos Funding Labs.

Será atribuído um prémio de 1.000,00€ 
ao concorrente com a melhor ideia de 
projeto inovadora.

CONCURSO DE 
IDEIAS DE 
PROJETOS 
INOVADORES

www.inovarmaistrasosmontes.pt

Patrocínio: 



ÂMBITO

O CONCURSO DE IDEIAS DE 
PROJETOS INOVADORES, visa 
promover a iniciativa empresarial 
para a inovação, através de 
práticas de cooperação e 
coopetição, estimulando o 
desenvolvimento dos sectores 
estratégicos regionais nas 
diferentes áreas de inovação, de 
acordo com a estratégia regional 
de especialização inteligente - 
RIS3 Norte. 
Esta iniciativa está integrada no 
projeto INOVAR+, co-promovido 
pelo NERBA (promotor líder), 
ACISAT e NERVIR, associações 
promotoras do concurso, 
co-financiado pelo NORTE2020 - 
Programa Operacional Regional 
do Norte, Sistema de Apoio a 
Ações Coletivas “Qualificação” - 
projeto nº 
NORTE-02-0853-FEDER-000023.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E FATORES 
PREFERENCIAIS

A) Ideias de projetos inovadores, em consonância 
com os domínios de especialização inteligente da 
RIS3 Norte, a saber:
• Vitivinicultura
• Agroalimentar e Floresta
• Industrias Culturais e Criativas
• Industria Extrativa
• Energia
• Turismo, Saúde e Bem-Estar
B) Ideias de projetos inovadores que potenciem o 
desenvolvimento de novos produtos e/ou novos 
processos e o reforço das capacidades de 
organização e gestão.
C) Ideias de projetos inovadores que potenciem a 
criação de postos de trabalho qualificados.
D) Ideias de projetos inovadores que melhor 
utilizem os recursos da região (investigação, 
incubadoras, sistema de incentivos, serviços de 
apoio institucionais, etc)

CANDIDATURAS

As candidaturas consideram-se 
formalizadas através de:
A) Preenchimento de formulário

eletrónico através do site: 
www.inovarmaistrasosmontes.pt

CONCURSO DE IDEIAS DE 
PROJETOS INOVADORES

FUNCIONAMENTO

FASE 1 Lançamento da “Call” regional e receção 
de candidaturas

FASE 2 Realização de Funding Labs para o 
desenvolvimento de projetos inovadores

FASE 3 Seleção das candidaturas para a final do 
concurso

FASE 4 Concurso para seleção da ideia de 
negócio vencedora e cerimónia de atribuição dos 
prémios

FASE 5 Atividades de apoio aos concorrentes das 
ideias de projetos inovadores vencedores

O prazo para apresentação de 
candidaturas está expresso no site 
www.inovarmaistrasosmontes.pt, 
sendo este um procedimento 
totalmente gratuito.


