Prémio Transforma TI Valongo
---NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
O prémio Transforma TI pretende o desenvolvimento de um produto tecnológico. Uma aceleradora que
vem ajudar a desenvolver ideias ou soluções tecnológicas nas melhores APPS de Valongo para que
estejam prontas a serem usadas e comercializadas em ANDROID ou IOS.
O produto tecnológico terá obrigatoriamente um fim social que ajude a resolver questões do dia-a-dia e que
promovam a melhoria da qualidade de vida dos/as utilizadores/as ou à resolução de um problema da
comunidade.

OBJETIVOS


Ajudar a transformar IDEIAS inovadoras em projetos de empreendedorismo social;



Promoção do EMPREENDEDORISMO e o TALENTO TECNOLÓGICO em Valongo;



Desenvolvimento de COMPETÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS de todos os Jovens do
Concelho de Valongo;



Ajudar a transformar Valongo num CLUSTER TECNOLÓGICO

ORGANIZAÇÃO
O concurso é promovido pelo Município de Valongo numa coorganização com o CDI Portugal, através do
Centro de Cidadania Digital de Valongo.

DESTINATÁRIOS/AS


Os/as participantes devem ter entre 12 e 35 anos de idade;



Os/as participantes menores de idade devem ter identificado um tutor maior de idade para a entrega
do prémio;



Só poderão integrar o projeto pessoas residentes ou estudantes no concelho de Valongo;

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO


Os participantes podem entrar no concurso em nome individual ou em equipa (até 5 elementos);



As ideias ou soluções tecnológicas não podem estar já comercializadas ou disponíveis no mercado
(Google Play, Apple Store ou outras);



À data de inscrição na competição/projeto, os/as participantes devem optar por uma das
modalidades de participação, nomeadamente:

1. FULL STACK – os participantes integram 13 sessões de 2 horas semanalmente em horário laboral
ou pós-laboral. Essas sessões obedecem a todas as fases de desenvolvimento do produto

tecnológico, nas quais terão acompanhamento especializado e mentoria. Nesta modalidade os/as
participantes devem garantir a presença mínima de 10 sessões, das quais a sessão de abertura, da
comunicação da solução e feedback são obrigatórias, sob pena de serem excluídos do concurso;
2. FLEX PATH – os participantes não têm de participar no conjunto das sessões previstas na
modalidade anterior, não estando sujeitos a presença semanal, nem a horário definido, à exceção
da sessão de abertura, sessão de comunicação e sessão de feedback e 3 sessões de
acompanhamento das 13 em regime pós-laboral.


Em ambas as modalidades os/as participantes têm a possibilidade de reunir/trabalhar no Centro de
Cidadania Digital Valongo, mediante marcação prévia;



O não cumprimento dos requisitos de participação e de assiduidade acima descritos, é fator
eliminatório da competição, pelo que as soluções deixam de ser elegíveis para a atribuição de
prémios;



Serão excluídas as ideias ou soluções tecnológicas que não tenham um fim social, com vista à
melhoria da qualidade de vida dos/as utilizadores/as ou à resolução de problemas da comunidade.

FORMA E PRAZO DE INSCRIÇÃO


A Inscrição é considerada após preenchimento do formulário online que será disponibilizado no
website do Município de Valongo e do CDI Portugal em data a anunciar.

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI
O júri será constituído por uma equipa multidisciplinar de especialistas identificados pelo Município de
Valongo e pelo CDI Portugal.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Três critérios de avaliação serão considerados, a saber:


A IDEIA – se é ou não uma ideia inovadora e se identifica um problema social;



O PRODUTO – se apresenta viabilidade técnica e de dados, nomeadamente ao nível da segurança
e se está funcional na sua performance;



A COMUNICAÇÃO da Ideia – a sua apresentação profissional e estratégia de marketing
desenhada;

PRÉMIOS
A participação no concurso tem subjacente uma competição, na medida em que as 6 melhores soluções,
seja a nível individual ou em equipa, avaliadas por um painel de especialistas (júri), serão premiadas com
um montante de 1.500€.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados do Prémio Transforma TI serão comunicados no último dia do programa – o DemoDay em
data a anunciar no site da camara

DISPOSIÇÕES FINAIS


O Município de Valongo e o CDI Portugal reservam-se o direito de cancelar, modificar ou suspender o
concurso Transforma TI no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum fator
externo, fora do controlo da organização, que afete o bom funcionamento do presente programa. Nessas
circunstâncias, os/as intervenientes serão de imediato informados. Este cancelamento não dará aos
participantes ou equipas inscritas no programa direito a qualquer indemnização por qualquer perda ou
danos sofridos;



No âmbito do presente programa, o Município de Valongo e o CDI Portugal não poderão ser
responsabilizados por quaisquer atos ilícitos que venham a ser desenvolvidos pelos participantes,
quaisquer outros intervenientes ou terceiros, quer durante a realização do programa, quer após o seu
termo;



Na eventualidade de se confirmarem casos omissos no presente documento, esses serão resolvidos
pelo Município de Valongo de acordo com os princípios da boa-fé e em conformidade com a missão e
propósitos da organização. Estas decisões não são passíveis de recurso;

ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE PARTICIPAÇÃO
A participação no concurso pressupõe a aceitação pelos/as participantes de todas as condições indicadas
no presente documento, sendo apenas consideradas válidas as participações que o respeitem na íntegra.

