REUNIÃO DE

NEGOCIOS

DE ECONOMIA CIRCULAR

BASES
DA CONVOCATÓRIA
DO CONCURSO
“Melhor projeto empreendedor
em Economia Circular “

Projeto “Circular Labs” Interreg-Poctep
Castilla e León, Galiza e Norte de Portugal

Este cartaz foi co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER através do Programa Interreg V-A Espanha-Portugal poptec 2014-2020. As opiniões expressas são da exclusiva responsabilidade do autor.

O projeto “Circular Labs” e os seus 11 sócios
lançam através da REDE DE CENTROS DE
EMPREENDIMENTO este concurso organizado
pela Fundação EOI, FSP (Escola de Organização
Industrial), (doravante EOI), a Agência de
Inovação e Desenvolvimento Económico do
Município de Valladolid (doravante a Agência) e a
Universidade de Salamanca (doravante USAL).
Dentro do projeto “Circular Labs” nos próximos
meses serão realizados encontros com
empreendedores onde será eleito o melhor
projeto empreendedor em Economia Circular.
•

16 de novembro de 2021: Encontro online
organizado pelo Município de Valladolid
através da Agência de Inovação e
Desenvolvimento Económico.

•

13 e 14 de dezembro de 2021: Encontro
presencial organizado pela Universidade de
Salamanca.
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1. Requisitos e
participantes
O concurso Melhor projeto empreendedor em
Economia Circular “PROJETO CIRCULAR LABS”
está direcionado a empreendedores/as que
cumpram os seguintes requisitos
1. Que sejam empreendedores/as (autónomas
ou sociedades) cujo projeto empresarial tenha
sido criado nos últimos 4 anos e desenvolvam
projetos em economia circular.
2. Que tenham a sede fiscal da sua atividade
empresarial e/ou social (para os que estejam
em processo) numa das regiões POCTEP do
projeto, Galiza, Norte de Portugal, Castilla
e León, com as principais intervenções
centradas nas Províncias de A Coruña,
Ourense, Avila, Salamanca, Zamora e a
cidade de Valladolid, no território espanhol,
e Terras de Trás-os-Montes, do Alto Tâmega,
do Douro, do Tâmega e Sousa, do Alto
Minho, do Cávado, do Ave e da Grande Área
Metropolitana do Porto, no território português.

a inscrição no regime de autónomos ou
sociedades no momento do pedido, mas que
tenham uma ideia no âmbito da economia
circular e que contem com um desenvolvimento
avançado da mesma por meio de um Plano
de Negócios. Nestes casos, o domicílio do
empreendedor deverá estar em alguma
das regiões POCTEP do projeto indicadas
anteriormente.					
A participação no CONCURSO implica a total
aceitação das presentes Bases, sem reserva nem
exclusão de nenhuma, bem como a aceitação
expressa das decisões interpretativas que
das mesmas realiza a Agência de Inovação e
Desenvolvimento Económico, a Fundação EOI
e a Universidade de Salamanca, bem como a
conformidade com as decisões do Jurado.

3. Os candidatos deverão ter as suas obrigações
tributárias atualizadas junto da Agência
Estatal de Administração Tributária, e com as
respetivas Tesourarias da Segurança Social. (A
certificação desta circunstância será exigida
aos candidatos que sejam selecionados para
a fase final do concurso)
Também poderão participar os/as
empreendedores/as, que não tenham formalizado
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2. Apresentação de
candidaturas
Os participantes no Concurso deverão
apresentar os materiais e documentação que
são especificados a seguir, de forma e em prazo
adequados, para que a sua candidatura possa
ser contemplada sob os critérios estabelecidos
nas presentes bases.
1. Apresentação de formulário para a inscrição.
2. Apresentação de vídeo de não mais de um
minuto e meio onde se apresente o projeto ou
ideia de acordo com os critérios de avaliação
agregados nestas bases.
3. O vídeo é a carta de apresentação dos
candidatos pelo que, no tempo estabelecido,
devem apresentar o seu projeto e ideia, dando
resposta a perguntas tais como: Porque é
circular?, Que vantagem representa?, Qual é
o plano de negócios/financeiro? ou A quem se
dirige?
4. O vídeo deverá ser gravado em FORMATO
HORIZONTAL, com resolução mínima “HD
1280 x 720”. O som e a qualidade deverão ser
suficientes para poder avaliar o alcance do
projeto. Deverá evitar-se gravar em contraluz,
tratando que a iluminação seja o mais
homogénea possível. O formato de gravação
recomendado deve ser MP4 ou AVI e deverá
ser enviado por meio de hiperligação de
descarregamento.

6. Cópia do CIF para o caso de empreendedores
que tenham criado uma sociedade
7. No caso de empreendedores/as que tenham
criado uma empresa, documento oficial de
certificação que permita comprovar que a
empresa foi criada há não mais de quatro
anos.
O concurso enquadra-se no âmbito do II
Encontro Regional da Rede de Centros de
Empreendimento, que tem o título “Encontro
empresarial de Economia Circular” e que
organiza o Município de Valladolid, e no âmbito
do III Encontro Regional da Rede de Centros
de Empreendimento, que é organizado pela
Universidade de Salamanca.
Não serão aceites projetos ou ideias com
conteúdos criminais, violentos, pornográficos,
racistas, xenófobos, sexistas, homófobos, que
impliquem discriminação de qualquer natureza,
que façam apologia do terrorismo ou, em geral,
sejam contrários à lei ou à ordem pública.
As propostas poderão ser apresentadas em
espanhol e/ou português.

5. Cópia do DNI (CC) do empreendedor/a
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De todos os projetos recebidos, a Agência de
Inovação e Desenvolvimento Económico do
Município de Valladolid selecionará apenas os
que considere aptos, até um máximo de 20
que cumpram os requisitos para participar no
“Encontro empresarial de Economia Circular”
on line no próximo 16 de novembro de 2021, de
acordo com os seguintes critérios:

PRIMEIRA FASE: “Encontro empresarial de
Economia Circular”:

• 1Caráter circular do projeto, em função das
R’s. (Rejeitar, repensar, reduzir, repensar,
reutilizar, reparar, refabricar, reciclar e
recuperar)

SEGUNDA FASE: III Encontro Regional da Rede
de Centros de Empreendimento. Neste encontro
será eleito, de entre os 5 projetos finalistas,
o projeto vencedor, no encontro que será
celebrado de forma presencial em Salamanca.

• O participante pode comunicar em inglês com
fluidez a nível oral e escrito, e isso poderá ser
comprovado pela organização. Será anexada
uma declaração do participante que justifique
que possui um nível de inglês suficiente para
receber mentoria em inglês.

No II Encontro organizado pelo Município de
Valladolid serão selecionados, de entre os 20
projetos admitidos inicialmente, os 5 melhores
conforme os critérios de avaliação do parágrafo 4
deste documento.

• Cumprimento dos requisitos DE INSCRIÇÃO
EM TERMOS DE TEMPO E FORMA
estabelecidos nestas bases.
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3. Forma de
participação no
concurso
Os candidatos irão inscrever-se no concurso
através do formulário estabelecido para o
Encontro nesta ligação versão portuguesa
https://forms.gle/mbCAQWLjoYF3kRr99 e
enviarão o vídeo e o resto da documentação
solicitada por correio eletrónico para o endereço
mejorproyectoec@ava.es
Na mensagem de correio eletrónico que
enviem através de mejorproyectoec@ava.es
deverão especificar no assunto da mensagem
o nome do seu projeto ou ideia e no corpo da
mensagem o seguinte texto; “Apresentação da
candidatura para o Concurso a Melhor projeto
de Economia Circular no quadro do II Encontro
da Rede de Centro de Empreendimento do
projeto Circular Labs” e será adicionada uma
ligação de wetransfer ou similar onde tenham
alojado previamente o vídeo do seu projeto. A
ligação com o vídeo poderá ser descarregada
diretamente sem necessidade de colocar
qualquer palavra-passe ou similar para o
desbloquear.
A data-limite de inscrição no concurso é a 11 de
novembro de 2021 às 23:59h. GMT+1. Madrid

O/a candidato/a que se inscreva como defensor
do projeto deverá ser o que realize o vídeo
e deverá ser a mesma pessoa que participe
em ambos encontros, dando respostas às
perguntas que possam ser colocadas nestes
eventos. Será esta pessoa que irá realizar a
visita ao centro europeu de empreendimento
especializado em Economia Circular.
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4. Critérios de
avaliação
Os critérios que irão reger a avaliação dos
projetos e ideias durante os dois encontros são os
seguintes:
1. Caráter circular do projeto, em função das
R’s. (Rejeitar, repensar, reduzir, repensar,
reutilizar, reparar, refabricar, reciclar e
recuperar)
2. Caráter inovador do projeto.
3. Tem realizado um plano de negócios e este é
viável.

•

13 e 14 de dezembro de 2021: Encontro
presencial organizado pela Universidade de
Salamanca.Os 5 empreendedores finalistas
apresentarão em direto o seu projeto na
modalidade Pitch de 10 minutos, apoiandose numa apresentação em formato pdf onde
estejam incluídos os pontos mais importantes
do Plano de negócio e da sua viabilidade.
Irá dispor-se posteriormente de um tempo
limitado para responder às perguntas que se
considerem necessárias pelo Jurado sobre o
projeto ou ideia.

4. Comunicação e clareza na apresentação e
nas respostas às perguntas que possam serlhe colocados sobre o seu projeto durante os
Encontros.
Encontros e desenvolvimento do concurso:
•

16 de novembro de 2021: Encontro
online organizado pelo Município de
Valladolid através da Agência de Inovação
e Desenvolvimento Económico. Os
empreendedores projetarão o seu vídeo e
posteriormente terão um período de tempo
limitado para responderem às perguntas que
os assistentes e/ou membros do Jurado do
evento possam realizar sobre os projetos com
base nos critérios de avaliação estabelecidos.
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5. Composição do
Jurado e resolução
do Concurso
O jurado será composto por um mínimo de 3
membros e um máximo de 7. A Presidência do
Jurado na primeira fase será detida pelo Titular
do Departamento de Inovação, Desenvolvimento
Económico, Emprego e Comércio do Município
de Valladolid ou a pessoa que este delegue. A
Presidência, na segunda fase do Concurso, será
detida pelo Vice-reitor de Investigação da USAL
ou a pessoa que este delegue. O Jurado poderá
contar com assessoria especializada externa
caso o considere oportuno.

• 1 representante de entidades ou empresas
designado pela Agência de Inovação e
Desenvolvimento Económico, especialista em
economia circular e/ou inovação.

A composição do Jurado, em ambos os
encontros, fica estabelecida da seguinte forma:

Os acordos do Jurado serão adotados por
maioria simples e não serão sujeitos a recurso.
Antes da celebração dos eventos, será publicada
a composição do jurado.

• 1 representante do Município de Valladolid.
• 1 representante da Universidade de
Salamanca
• 1 representante da Fundação EOI F.S.P.
• Até 2 representantes dos sócios espanhóis do
projeto CIRCULAR LABS.
• 1 representante dos sócios portugueses do
projeto.

A secretaria do Jurado será detida por um
funcionário do Município de Valladolid no evento
que seja celebrado a 16 de novembro e um
funcionário da USAL para o evento de 13-14 de
dezembro. O secretário, em ambos casos atuará
com voz, mas sem voto.

Este jurado selecionará um máximo de 5 projetos
ou ideias como finalistas apresentados no
evento organizado pela Agência de Inovação e
Desenvolvimento Económico do Município de
Valladolid e posteriormente será selecionado um
projeto ou ideia vencedor num evento organizado
pela Universidade de Salamanca no mês de
dezembro de 2021.
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O acordo adotado pelo Jurado do Concurso
será publicado num prazo máximo de 7 dias
desde a finalização dos Encontros no website
da Agência de Inovação e Desenvolvimento
Económico, no website da USAL e no website
do projeto Circular Labs, bem como nas contas
de Twitter e Facebook de que são titulares as
entidades organizadoras. Da mesma forma, será
enviada uma mensagem de correio eletrónico
aos empreendedores/as cuja ideia ou projeto
tenha sido selecionado no primeiro encontro e ao
empreendedor/a que tenha sido vencedor/a no
segundo encontro.
O nome dos empreendedores/as finalistas dos
projetos ou ideias selecionados/as do “Encontro
Empresarial de Economia Circular” organizado
pela Agência de Inovação e Desenvolvimento
Económico do Município de Valladolid serão
divulgados publicamente através das Redes
Sociais e website da Agência de Inovação e
Desenvolvimento Económico, da EOI e da USAL
no quadro do projeto Circular Labs, bem como
nos meios de comunicação que se considerem
convenientes. Os vídeos apresentados poderão
ser carregados e visualizados no youtube,
bem como nas Redes Sociais através da conta
vinculada a estas três entidades: Agência de
Inovação e Desenvolvimento económico do
Município de Valladolid, EOI e USAL no âmbito
das ações de comunicação relacionadas com
as ações de economia circular que sejam
promovidas pelas três entidades citadas
anteriormente.
Os participantes responsabilizam-se totalmente
como sendo os únicos autores, em como não
existem direitos que possam afetar terceiros,
bem como de qualquer reclamação quanto a

direitos de imagem sobre as obras apresentadas
a concurso.
Em relação ao Facebook, o/a participante isenta
esta rede social de qualquer responsabilidade
derivada do presente CONCURSO.
Em relação ao Twitter, o/a participante isenta
esta rede social de qualquer responsabilidade
derivada do presente CONCURSO.
Em relação ao Instagram, o/a participante isenta
esta rede social de qualquer responsabilidade
derivada do presente CONCURSO.
Em relação ao YouTube, o/a participante isenta
esta rede social de qualquer responsabilidade
derivada do presente CONCURSO.
Estas três entidades Agência de Inovação
e Desenvolvimento Económico, EOI e USAL
não assumirão qualquer responsabilidade
por problemas ou falhas técnicas das redes
sociais, linhas telefónicas, sistemas informáticos,
servidores, software ou erro de qualquer
mensagem de correio eletrónico destinado
durante o desenvolvimento do CONCURSO.
O presente CONCURSO, é organizado pela
Fundação EOI (Escola de Organização Industrial),
pela Agência de Inovação e desenvolvimento
económico do Município de Valladolid e pela
USAL, que se regem pela legislação vigente
em Espanha. Quanto a qualquer discrepância
ou litígio que surja em relação ao mesmo,
serão exclusivamente competentes os Juízos
e Tribunais de Madrid capital, renunciando
expressamente os/as participantes no
CONCURSO ao seu próprio foro, sendo distinto
do assinalado no presente.
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6. Prémio
O prémio consiste numa visita a um centro
europeu de empreendimento especializado em
Economia Circular. O projeto vencedor receberá
tutorado (1) individualizado e presencial por
parte de mentores especialistas, e ao mesmo
tempo conhecerá em primeira mão a comunidade
empreendedora local. A visita ao centro será
realizada pelo empreendedor que tenha
defendido o projeto nos diferentes encontros.
O/a empreendedor/a terá cobertas as seguintes
despesas:

• 20 horas de mentorización/formación
incluyendo, networking, asistencia a eventos y
visitas siempre y cuando sea posible.
O tutorado que o projeto vencedor receberá será
realizado integralmente em inglês.

(1)

El/La emprendedor tendrá cubierto los siguientes
gastos:
• 7 noches de hotel o aparta-hotel
• Gastos de transporte hasta la ciudad europea
desde la localidad española de origen del
emprendedor. No se cubrirán los gastos
de manutención ni los gastos de transporte
local propia ciudad en donde se realice la
mentorización (metro, autobús…)
• 5 días en el centro de emprendimiento
(de lunes a viernes, teniendo en cuenta
el calendario y disponibilidad del centro
europeo)
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7. Prazos
O calendário que será seguido durante o
processo e seleção dos alunos será:
•

11 de novembro de 2021: data-limite de
apresentação a concurso

•

16 de novembro de 2021: Primeira Fase:
Evento online e apresentação dos projetos.
Um máximo de 5 finalistas passarão à
Segunda fase,

•

13 e 14 de dezembro de 2021: Segunda
Fase: III Encontro Regional da Rede de Centro
de Empreendimento que será celebrado em
Salamanca. Evento presencial e apresentação
de projetos.

•

Janeiro- março 2022: 1 semana de estadia
para a realização de um programa de Tutorado
num centro europeu de empreendimento e
inovação.(2)

As datas da estadia na Europa para o projeto
vencedor serão no primeiro trimestre do ano 2022
sujeito à aprovação da prorrogação do projeto Circular
Labs.

(2)

Caso, uma vez concluído o concurso a “Melhor
projeto de economia circular” não tenha
sido concedida pela Autoridade de Gestão
do Programa Operacional Transfronteiriço
INTERREG-POCTEP uma prorrogação para a
finalização do projeto Circular Labs, as condições
do prémio poderão ser modificadas a fim dos
organizadores do Concurso cumprirem com as
obrigações recolhidas no Manual de Gestão de
Projetos Programa de Cooperação INTERREGV-A
Espanha-Portugal 2014-2020. Nesse caso, o
tutorado no centro europeu de empreendimento
e inovação será realizado em formato online, sem
que se transfira o empreendedor para a cidade
europeia onde esteja localizado o centro.
Página 11

REUNIÃO DE NEGOCIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR

8. Proteção de
dados
Em cumprimento com as disposições tanto na
legislação espanhola de proteção de dados de
carácter pessoal como no Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das
pessoas físicas no que respeita ao tratamento
de dados pessoais e à livre circulação destes
dados, a Fundação EOI, F.S.P , Agência de
Inovação e desenvolvimento económico do
Município de Valladolid e a Universidade de
Salamanca, informam que os dados facultados
serão processados com o intuito de gerir e avaliar
a sua participação no concurso, comunicarlhe a resolução do mesmo, conforme o caso, e
posterior seguimento.
Tais dados pessoais, bem como a documentação
facultada, não serão cedidos a qualquer tipo de
organização, nem pública nem privada, ficando
sob a total responsabilidade da EOI, Agência
de Inovação e desenvolvimento económico e
Universidade de Salamanca:
A menos que isso se torne necessário para
o cumprimento de uma obrigação legal
requerida à Fundação EOI, F.S.P , Agência
de Inovação e desenvolvimento económico
do Município de Valladolid e a Universidade
de Salamanca, em cujo caso poderão ser
comunicados a autoridades e organismos
públicos. Especificamente, poderão ser cedidos
a autoridades públicas comunitárias e nacionais
que tenham atribuída legalmente a gestão e
controlo do Fundo Social Europeu, para efeitos de
avaliação e controlo.
O processamento destes dados é necessário

para a realização do concurso e autoriza
expressamente o mesmo, inclusive, conforme o
caso, o processamento de dados de categoria
especial com os mesmos fins e facultados por si,
pelo que a base legítima do tratamento é a sua
autorização.
Os dados pessoais facultados serão conservados
enquanto continuem a ser necessários para a
finalidade para a qual foram recolhidos. Quando
deixem de ser necessários, serão mantidos
devidamente bloqueado, conservando-se
unicamente à disposição das Administrações
Públicas, Juízes e Tribunais, para o cumprimento
das possíveis responsabilidades derivadas do
processamento, durante o prazo de prescrição
das mesmas.
Sempre que ache relevante, tem direito a aceder
aos seus dados, corrigi-los, eliminá-los ou
transportá-los, limitar o seu processamento ou
opor-se ao mesmo dirigindo-se à FUNDAÇÃO
EOI, F.S.P., Av. de Gregorio del Amo, 6,
28040-Madrid ou para protecciondedatos@eoi.
es, Agência de Inovação e Desenvolvimento
Económico de Valladolid, C/ Vega Sicilia, 2 47008
Valladolid, Universidad de Salamanca, Facultad
de Derecho Campus Miguel de Unamuno s/n
37071 Salamanca (Att.D.F. Javier Melgosa Arcos),
acompanhando, em qualquer dos casos, cópia
do seu DNI (CC) para certificar a sua identidade.
Caso necessite de mais informações sobre que
direitos tem reconhecidos na Lei e como os
exercer, pode dirigir-se à Agência Espanhola de
Proteção de Dados, autoridade de controlo em
matéria de proteção de dados.
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