Regulamento
Startup Launch Program
Artigo 1º
Objeto e Objetivos
1.1. O “The Startup Launch Program” doravante também designado simplesmente por
"Programa", é uma iniciativa incluída no projeto “Empreendedorismo no Cávado”, no
âmbito do Sistema de Apoio às Ações Coletivas “Promoção de Espírito Empresarial” com o
objetivo de capacitar e premiar as melhores early-stage startups.
1.2. São objetivos do Programa:
a. Identificar as melhores early-stage startups;
b. Capacitar empreendedores e ajudar que as empresas atinjam o Product/Market Fit;
c. Premiar as startups que mostrem o maior potencial e progresso durante o programa.
Artigo 2º
Fases do Programa
2.1. O Programa é dividido em três fases:
a. Bootcamp de seleção de um grupo de 8 a 12 early-stage startups;
b. Programa de capacitação com acesso a mentores;
c. Apresentação final onde os 3 vencedores serão selecionados.
2.2 O cronograma do Startup Launch Program é:
- Candidaturas começam a 22 de maio e encerram a 31 de maio
- Análise das candidaturas encerra a 4 de junho, data em que são anunciadas as equipas que
participação no bootcamp de seleção.
- Seleção e comunicação do grupo de 8 a 12 early-stage startups acontece em 10 de junho
- Apresentações finais e seleção dos vencedores a 4 de julho.
A equipa promotora reserva-se no direito de alterar o cronograma.
Artigo 3º
Elegibilidade/ Candidatos
As candidaturas ao Concurso estão abertas a equipas nacionais e internacionais que não
tenham recebido qualquer investimento financeiro e que estejam a desenvolver projetos de
base tecnológica, nas áreas da economia digital, tecnologias médicas e nanotecnologia.

Artigo 4º
Processo de candidatura
a. As candidaturas devem ser apresentadas através do formulário oficial, disponível no site
da Startup Braga (www.startupbraga.pt).
b. O período de candidatura inicia-se a 22 de maio de 2017 e encerra a 31 de maio de 2017.
c. Cada candidato (equipa) só pode submeter uma ideia / projeto.
d. As candidaturas que não satisfaçam os critérios de elegibilidade, conforme indicado na
cláusula 3 do presente regulamento, serão removidas pela organização. A Organização
também se reserva o direito de declarar qualquer entrada não elegível se o formulário não
for devidamente preenchido.
Artigo 5º
Avaliação e decisão da candidatura
5.1. Para a primeira fase do Programa, conforme referido no artigo 2.1a:
a. As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
- Inovação - 30%
- Experiência e comprometimento da equipa - 40%
- Potencial de mercado - 30%
b. O júri será composto por membros da InvestBraga/Startup Braga, parceiros do
programa e especialistas independentes.
c. A totalidade dos projetos selecionados para o bootcamp de seleção será
anunciada a 4 de junho de 2017.
5.2 Para a segunda fase do Programa, conforme referido no artigo 2.1b:
a. As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
- Inovação - 30%
- Experiência e comprometimento da equipa - 40%
- Potencial de mercado - 30%
b. O júri será composto por membros da InvestBraga/Startup Braga, parceiros do
programa e especialistas independentes.
c. A totalidade dos projetos selecionados para o bootcamp de seleção será
anunciada a 10 de junho de 2017.
5.2. Para a terceira fase do Programa, conforme referido no artigo 2.1c:
a. As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
- Progresso durante o programa - 40%
- Qualidade global da apresentação final - 20%
- Modelo de Negócio e Potencial de Crescimento - 20%
- Plano de implementação pós-programa - 20%
b. O júri será composto por membros da InvestBraga/Startup Braga, parceiros do
programa e especialistas independentes.
c. O júri escolherá os 3 vencedores (1º lugar, 2º e 3º lugar), que serão anunciados no
Demo Day, dia 4 de julho.

Artigo 6º
Prémios e Serviços de Apoio
6.1 Os vencedores da terceira fase do Programa, conforme referido no artigo 2.1c terão
acesso a:
a. 1º lugar: € 2.500 em dinheiro e 135h de ajuda de especialistas para implementar e
evoluir o MVP;
b. 2º lugar: 115h de ajuda de especialistas para implementar e evoluir o MVP;
c. 3º Lugar: 85h de ajuda de especialistas para implementar e evoluir o MVP.
6.2 Os serviços de apoio serão atribuídos após estabelecimento de requisitos e avaliação
individual de necessidades.
6.3 O número de horas de apoio para cada projeto poderá ter de ser ajustado dependendo
do serviço necessário. A avaliação deve ser feita caso a caso.

Artigo 7º
Propriedade intelectual
7.1. A propriedade industrial e os direitos intelectuais das ideias / projetos candidatos
pertencem ao candidato.
7.2. Os candidatos concedem à organização a permissão para utilizar informação não
confidencial, na sua atividade de promoção e marketing.
7.3. A organização desta iniciativa não poderá ser responsável por qualquer violação de
propriedade intelectual, uso indevido ou plágio por outro candidato ou empresa extra
concurso.
Artigo 8º
Disposições gerais
8.1. A organização reserva o direito de alterar o presente regulamento a qualquer
momento, dando conhecimento das modificações aos candidatos.
8.2. As situações não contempladas no presente regulamento serão devidamente analisadas
e definidas pela organização.
8.3. A InvestBraga pode retirar qualquer prémio que o vencedor tenha recebido, se este
estiver envolvido em alguma atividade considerada:
a. Fraudulenta;
b. Ilegal;

c. Que possa prejudicar o Startup Launch Program, a InvestBraga e os seus Parceiros,
ou o seu nome e reputação.
8.4. A organização não poderá ser responsabilizada pelo eventual cancelamento, anulação
ou alteração deste concurso por motivos de força maior.
8.5. Se requerido pela InvestBraga, os candidatos e vencedores concordam parar de
promover-se publicamente ou à sua empresa como estando associados ao Startup Launch
Program, InvestBraga ou Parceiros da iniciativa.
8.6. Todos os prémios e nomeações são finais e a decisão do júri sobrepõe-se a qualquer
outra. Se for necessário, os candidatos devem apresentar as queixas ou sugestões via e-mail
para info@startupbraga.com.
8.7. A participação no concurso implica a plena aceitação das normas do presente
regulamento e dos Termos e Condições (disponíveis em www.startupbraga.com).

