REGULAMENTO
Artigo 1º
DESCRIÇÃO DO EVENTO
O Agrotech Challenge é uma iniciativa do Município do Fundão, Embaixada do
Brasil em Portugal, CIEBI- Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior e
a Empresa VeraTech.
O Agrotech Challenge visa promover o desenvolvimento de soluções para a
agricultura, com dimensões tecnológicas e criativas, oferecendo soluções
integradas e personalizadas customizadas de alta qualidade e
sustentabilidade a partir da apresentação de respostas a 4 desafios colocados,
através da dinâmica de uma maratona de 30 dias.

Artigo 2º
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
1. Podem participar estudantes, professores, investigadores, startups e
empresas.
2. A inscrição é feita por iniciativa de estudantes, professores, investigadores,
startups e empresas, através de formulário disponível para o efeito. Os
participantes que se inscrevam serão posteriormente contactados pela
organização do evento.
3. A inscrição no evento é feita através do preenchimento e submissão do
formulário acessível em https://movetofundao.pt/agrochallenge .
4. Formato de participação:
a. O Período de inscrição decorre de 22 de abril a 13 de maio de 2022
b. O Período de desenvolvimento decorre de 13 de maio a 15 de junho;
c. Existem dois formatos de participação: participação física e
participação virtual. Nesta última opção, os participantes
acompanharão o evento remotamente.
d. A Apresentação das soluções decorrerá no dia 17 de junho;
5. O evento não tem custos de inscrição.
6. O número de participantes selecionados está limitado a 10 startups | equipas. O
processo de seleção decorrerá, uma vez findo o prazo de inscrições. As Equipas |
Startups selecionadas serão informadas após esse processo.
7. Caso haja desistência de uma equipa inscrita, e visto que esta situação terá
grande impacto na organização do evento, a mesma terá de ser comunicada,
com a máxima urgência, para o e-mail info@movetofundao.pt.

Artigo 3º
LOCAL DE REALIZAÇÃO, DATA E INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE
1. O evento terá lugar no dia 17 de junho, sexta-feira, às 11h00, no Octógono
- Incubadora a Praça, na Rua dos 3 Lagares, 6230-421 Fundão
2. Durante o período de realização do evento, as instalações e
infraestruturas referidas serão utilizadas em exclusivo para o mesmo.
3. Os participantes devem munir-se dos equipamentos, informáticos ou
outros, bem como do software necessários, para a apresentação das suas
soluções para os desafios.
4. Estarão disponíveis consultores/mentores especializados nos temas
relacionados com os desafios propostos para eventual apoio geral às
equipas.
5. A participação dos mentores é de aconselhamento, sendo as equipas
responsáveis pelas suas próprias decisões;
6. Os mentores terão algum tempo alocado por equipa, e serão responsáveis
pela gestão do mesmo.
7. As apresentações serão realizadas no local do evento, no edifício da
Incubadora a Praça – Octógono, perante todos os participantes e
parceiros estratégicos, sendo asseguradas pela organização, todas as
condições para o efeito.
8. Tendo em conta a situação pandémica Covid-19, serão adotadas as
medidas em vigor à data da realização do evento, no dia 17 de
junho.

REGULAMENTO
Artigo 4º
JÚRI
1. O júri é constituído por cinco elementos.
2. No dia 17 de junho, a partir das 14h00, serão feitas as apresentações dos
trabalhos perante o júri e restante público.

Artigo 5º
AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS
1. O júri seleciona dois projetos finalistas.
2. As apresentações têm início pelas 14 horas do dia 17 de junho com a
duração de sete minutos de tempo máximo para cada apresentação, mais
três minutos para perguntas por parte do júri (se assim for o
entendimento) e respetivas respostas.
3. A avaliação final é pontuada de 0 a 10 por cada elemento do júri, que numa
reunião valida os resultados finais;
4. Será premiada a equipa mais pontuada;
5. São anunciados os resultados finais através de um elemento porta-voz do júri;
6. Da decisão do júri não há recurso;
7. O júri pode decidir não atribuir algum dos prémios previstos.

Artigo 6º
PRÉMIOS e CERTIFICAÇÃO
1. Atribuição de prémios:
a. O 1.º prémio terá o valor de 5.000€ para a equipa vencedora.
b. O 2º prémio será um “Vale para Incubação na Incubadora a Praça
do Fundão durante 1 ano".
c. A decisão da atribuição dos prémios e menções honrosas compete
ao júri.
2. Certificação:
a. A todos os participantes será atribuído um certificado e um
prémio de participação.
b. Os prémios entregues às equipas vencedoras são pessoais e
intransmissíveis.

Artigo 7º
PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Os participantes, ao efetuarem a sua inscrição neste evento, concordam
tacitamente com as seguintes condições:
a. As ideias a concurso não podem conter quaisquer referências
ofensivas, sexuais, violentas ou depreciativas para qualquer
grupo étnico, racial, religioso, fragilidade, género ou idade.
b. As ideias a concurso não podem conter nomes, imagens,
fotografias ou outros indícios de identificação de qualquer pessoa
sem autorização da mesma, conforme a conduta de proteção de
dados pessoais, assim como qualquer atividade que possa ter
imagens inseguras ou perigosas.
c. As soluções apresentadas devem ser originais, não tendo sido
anteriormente publicadas, comercializadas ou licenciadas por
terceiros, ou seja, que tenham sido criadas e desenvolvidas pelos
participantes;
d. Os participantes autorizam a publicação da sua imagem através
dos meios de comunicação, como redes sociais e sites da
instituição.
2. A solução vencedora será de inteira propriedade dos criadores, tendo a
Veratech direito de uso sem custos por até 12 meses. Caso a solução
vencedora necessite de modificações, ajustes e customizações e que estas
sejam feitas em conjunto com a Veratech, esta última passa a ter o direto
de uso da solução sem custos por até 36 meses.
3. Se a organização encontrar motivos para suspeitar de condutas
desleais ou fraudulentas por parte dos participantes, reserva-se no
direito de desqualificar a equipa em questão.
4. 3. A organização reserva-se no direito de alterar o programa ou cancelar
o evento a qualquer momento, mediante uma notificação aos inscritos.

Artigo 8º
DISPOSIÇOES FINAIS
1. Depois de ouvido o júri, se houver lugar a casos omissos e dúvidas
de interpretação, serão resolvidos pelo Vereador com o Pelouro do
Desenvolvimento Rural e Agricultura do Município do Fundão.
2. Os candidatos/participantes, no ato da sua inscrição, aderem
integralmente a todas as disposições aqui descritas, declarando que
aceitam todos os termos deste regulamento.

