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REGULAMENTO 

ENQUADRAMENTO e INFORMAÇÃO GERAL 

O concurso é um projeto da Brandkey S.A. com o intuito de premiar jovens que tenham 
boas ideias de negócio – startups – em aNvidade de produtos e serviços de grande 
consumo ou compra ponderada, de qualquer sector. 

Esta iniciaNva insere-se na visão e missão da agência: inovar, acompanhar as novas 
tendências. Hoje, passa por reter novos talentos, apostando nos jovens portugueses e 
projectos inovadores, proporcionando-lhes uma comunicação eficaz que os ajude no 
sucesso do seu projecto, oferecendo serviços dentro do âmbito do core business da 
Brandkey. 

OBJETIVOS DO CONCURSO 

São objeNvos do concurso: 

. Promover uma cultura de empreendorismo e premiar os jovens pela sua criaNvidade 
e iniciaNva; 

. EsNmular o aparecimento de projetos inovadores ou diferenciadores numa perspeNva 
económica e social; 

. Apoiar, acompanhar e ajudar a construir projetos que, além da componente 
inovadora, diferenciadora e criaNva tenham também, viabilidade económica e 
financeira e sejam potenciadores de criação de novos postos de trabalho qualificado; 



DESTINATÁRIOS 

Poderão candidatar-se ao concurso todos os jovens portugueses com idade até 28 
anos, individualmente ou em grupo (até 3 pessoas), possuidores de uma ideia de 
negócio que pretendam ver concreNzada num plano de negócios. 

Está excluída a parNcipação no Concurso: 

. Colaboradores pertencentes aos quadros de pessoal da agência Brandkey S.A.; 

. EnNdades pertencentes à organização do concurso; 

. Todos os parentes e afins em linha direta dos membros do Júri. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E PRAZOS 

Os projetos deverão ser apresentados, seguindo a estrutura da ficha de candidatura. 

A formalização das candidaturas passa pelas seguintes etapas: 

1ª fase: SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS ON LINE 

- Ficha de candidatura devidamente preenchida na página própria para o efeito, 
existente no site da Brandkey: www.brandkey.pt - Academy; 

- Apresentação com texto até 6.000 palavras e um vídeo com a duração máxima de 2 
minutos. A candidatura deverá incluir (obrigatoriamente): 

a) a ideia/ conceito deve ter algum Npo de validação junto dos seus potenciais 
consumidores e/ ou compradores, na forma de entrevistas, quesNonários, citações, 
etc…; 

b) um protóNpo do produto ou serviço, mesmo que em baixa resolução, mas que 
permita interagir/ visualizar o que se propõe; 

c) descriNvo dos materiais propostos; 

d) orçamento ou esNmaNva de custos do projeto. 

- As propostas deverão ser apresentadas em português e subscritas por qualquer um 
dos proponentes, que assumirá toda a responsabilidade decorrente da parNcipação; 
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- Cada candidato (individual ou coleNvo) só poderá apresentar uma proposta, no 
âmbito do presente concurso; 

- Qualquer candidatura entregue numa data posterior ao prazo esNpulado, não será 
considerada para efeitos do presente concurso; 

- Os projetos deverão ser submeNdos até às 17:00h do dia 31/05/2017, na plataforma 
on line acima indicada; 

- Os resultados da apreciação do júri, da primeira fase em que será consNtuída uma 
short list, serão divulgados a 21/06/2017; 

- Qualquer dúvida ou questão relacionada com o concurso, poderão ser esclarecidas 
pelo endereço eletrónico academy@brandkey.pt. 

- Toda a informação sobre o Concurso estará disponível em www.brandkey.pt – na 
página “Academy”. 

2ª fase: APRESENTAÇÃO DOS PROJECTOS OFF LINE 

- Após seleção dos projetos e designação de uma short list, os candidatos deverão 
apresentar presencialmente o seu projeto a um júri pré-definido, na morada dos 
escritórios da Brandkey, sitos na Tv. Cova da Moura nº2 – 1º andar 1350 – 118 Lisboa, 
em data e hora a informar. 

- Cabe a cada equipa definir quem será o representante que estará em contacto com a 
organização do concurso. 

- A apresentação presencial deverá ser feita em formato power point, com um máximo 
de 15 slides e um exemplar ou protóNpo do produto ou serviço que se propõe para 
melhor visualização por parte do júri. 

A submissão das candidaturas é totalmente gratuita. 

ANÁLISE E SELEÇÃO 

A avaliação das candidaturas será realizada por um júri, formado por elementos com 
experiência nas áreas de gestão, markeNng e/ ou aNvação de marca, quer do lado da 
agência, quer do lado dos anunciantes. Desta forma é assegurada a qualidade no 
processo de seleção das ideias propostas. 

O júri terá as seguintes atribuições na seleção das candidaturas: 
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- CriaNvidade das propostas apresentadas (comunicação, diferenciação do produto, 
markeNng): 40%; 

- Caráter inovador ou diferenciador do projeto (originalidade, demonstração de 
diferenciação face a potenciais concorrentes): 20% 

- Experiência, competência e/ ou moNvação dos candidatos nos domínios específicos 
das ideias/ projetos apresentados: 15%; 

- Potencial de mercado de produtos/ serviços do projeto (análise da concorrência, 
idenNficação de oportunidades e ameaças, profundidade de desenvolvimento): 12,5% 

- Viabilidade/ exequibilidade do projeto/ relevância/ aplicabilidade práNca, ideias que 
ofereçam maiores probabilidades de sucesso, de conNnuidade e sustentabilidade: 
12,5%. 

JÚRI 

O júri será composto pelos seguintes elementos: 

BRANDKEY 

- Mónica Chaves – FOUNDER e CEO  

- Mafalda Simões de Almeida – Diretora Geral 

- Rita Almada – Diretora do Dpto. de Eventos 

- Catarina Castanheira – Diretora CriaNva 

- Filipa Leal – Diretora de Serviço a Clientes 

ANUNCIANTES/ CLIENTES/ PARCEIROS BK 

- António Casanova – CEO Unilever Portugal e Espanha 

- António Câmara – Founder e CEO da YDreams 

- João Nuno Pinto – Diretor Geral de MarkeNng Sumol Compal, Portugal e Espanha 

- Luiza Galindo – Diretora de MarkeNng e Comunicação da PT 

- Manuel Tânger - co-fundador e Diretor de Inovação, Beta-i 



- Miguel Muñoz Duarte – Diretor ExecuNvo NOVA SBE Venture Lab 

- Nuno Mendão - Managing Partner – ONMI Partners 

- Pedro Castro e Almeida - Administrador do Santander To�a 

PRÉMIOS 

Os candidatos dos 3 “Melhores Projetos” ganharão o seguinte prémio: 

. Conceção do naming e logoNpo, idenNdade corporaNva do produto/ serviço/ projeto, 
bem como o desenho da estratégia de comunicação e posicionamento da empresa/ 
marca no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros); 

A Brandkey reserva-se no direito de limitar as alterações ou declinações decorrentes do 
prémio acima descrito, eventualmente solicitadas pelos premiados. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação dos resultados será feita online no site, FB e Instagram da Brandkey, e nos 
meios de comunicação social; 

Os premiados serão contatados por correio eletrónico, com aviso de entrega e leitura . 

CONDIÇÕES DE SUPORTE 

Os dados recolhidos são fornecidos pelos respeNvos Candidatos. 

A Organização é responsável pela recolha e pelo tratamento dos dados pessoais 
(nome, apelido, morada, número de telemóvel e endereço de correio eletrónico, ou 
outros dados de contacto), os quais farão parte de um ficheiro automaNzado, nos 
termos de autorização concedida pela CNPD, e em conformidade com a legislação 
portuguesa vigente (Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro, “Lei de Proteção de Dados 
Pessoais”), com respeito pela sua confidencialidade e segurança. 

A Organização do concurso garante a confidencialidade dos projetos durante todo o 
processo de avaliação dos mesmos, sendo as informações uNlizadas somente para os 
fins definidos neste Regulamento. 

A Organização poderá, por razões ponderosas, alterar o presente regulamento, bem 
como a composição do Júri.


