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Regulamento do Prémio Wise Business by World Needs 

1ª Edição – 2020/2021 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 

Prémio Wise Business by World Needs 

1. O Prémio Wise Business by World Needs, doravante designado prémio, desenvolve-se ao abrigo dos instrumentos legais 

celebrados com esse fim, por parte da Associação World Needs. 

2. O prémio visa contribuir para promover a divulgação do conhecimento e do espírito inovador e empreendedor dos alunos nas 

escolas, estimulando o desenvolvimento de trabalho colaborativo e de projeto para a execução de ideias, dos alunos do ensino 

secundário, das diferentes vias de educação e formação, em projetos multidisciplinares.  

3. O prémio distingue projetos multidisciplinares, desenvolvidos em contexto escolar, que tenham relevância prática, e que 

envolvam os alunos através do trabalho em equipa e em grupo, permitindo reconhecer a importância do desenvolvimento destas 

ferramentas no seu percurso futuro.   

4. O prémio é publicitado pelos canais de comunicação da Associação World Needs, pelas Escolas, pelas Direções Regionais e 

respetivas Delegações da Educação, pelas Autarquias Locais, Empresas, entre outros canais que permitam mobilizar as escolas 

para a sua participação.  

5. O prémio é anual e tem um formato de concurso. 

6. O concurso tem cinco fases: 

a) Inscrição e Submissão de Ideias 

b) Seleção das Melhores Ideias para Desenvolvimento 

c) Follow Up Meeting com Empresas 

d) Seleção dos projetos para a Fase Final do Concurso 

e) Wise Business Summit - Entrega de Prémios 
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Artigo 2.º 

Objeto 

A atribuição de prémios aos projetos que concorrem à 1.ª edição do Prémio reger-se-á pelo presente Regulamento. 

 

Artigo 3.º 

Candidatos elegíveis 

Podem candidatar-se ao Prémio as escolas do ensino secundário, público e privado, regular, vocacional ou profissional, dos 

distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu. 

 

Artigo 4.º 

Comissariado 

O Prémio tem uma comissão de acompanhamento, composta por elementos da Associação World Needs, que é responsável 

pela gestão, coordenação e organização.  

 

CAPÍTULO II 

Do concurso 

 

Artigo 5.º 

Inscrição e Submissão de Ideias 

1. A 1.ª edição do prémio tem como tema: “A ECONOMIA CIRCULAR”. 

2. As ideias devem cumprir os seguintes requisitos, sem exceção: 

a) Envolvência com o Tema do Concurso; 

b) Desenvolver ideias de acordo com as metas do Desenvolvimento Sustentável 2030 promovidos pela Organização das 

Nações Unidas; 

c) Apresentar ideias de projetos visionárias, inovadoras e que possam envolver as diferentes áreas curriculares nas 

suas vertentes de ensino; 

d) Não serem uma imitação, cópia ou plágio de projetos enraizados e plenamente estabelecidos.  
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3. Quanto à submissão das candidaturas:  

a) A submissão das ideias é feita através da plataforma de inscrições disponível em: 

https://www.wneeds.org/wisebusiness  

b) O período de submissão de ideias decorrerá desde o dia 14 de setembro de 2020 a 18 de dezembro de 2020 

c) A inscrição tem de ter um número mínimo de 2 e um número máximo de 6 participantes; 

d) Os participantes só podem integrar um único grupo de desenvolvimento;   

e) Cada grupo de desenvolvimento pode apresentar várias ideias a concurso;  

f) Na fase de inscrição e submissão de ideias, podem os participantes identificar um docente que acompanhará as 

diferentes fases do concurso;  

g) No termos do disposto da alínea anterior, é atribuído ao docente um estatuto especial na participação do concurso, 

podendo acompanhar grupos distintos de trabalho.  

 

Artigo 6.º 

Júri 

1. É constituído um júri a quem compete avaliar os projetos. 

2. O Júri é composto por cinco elementos, escolhidos pela Associação World Needs, que tenham relevância em áreas 

académicas, técnicas, científicas ou empresariais;  

3. O presidente do júri, à parte do número anterior, é eleito pela Associação World Needs em Assembleia Geral Extraordinária;  

4. O presidente do júri tem voto de qualidade. 

5. A Seleção dos Projetos obedece aos princípios e critérios constantes do presente regulamento e destina-se a: 

a) Selecionar os Melhores Projetos; 

b) Proceder à atribuição de Prémios; 

c) Selecionar os projetos que integram o seu caráter inovador, diferenciador e relevante para a sua execução prática. 

 

 

https://www.wneeds.org/wisebusiness
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Artigo 7.º 

Seleção das Melhores Ideias para Desenvolvimento 

Competências do Júri 

1. O júri avalia e seleciona os projetos a concurso. Para isso, usa os seguintes critérios: 

a) Criatividade: que possibilita criar um fator de diferenciação no mercado;   

b) Execução e planeamento: que permita avaliar as suas várias fases de desenvolvimento, desde a ideia à prática; 

c) Pedagogia: que seja relevante a concentração de aprendizagens nas variadas áreas de ensino; 

d) Parcerias estabelecidas: que tenham beneficiado o desenvolvimento do projeto; 

e) Vantagem competitiva: na consideração da sua viabilidade e execução prática. 

2. Decorrida a fase de Seleção das Melhores Ideias para Desenvolvimento, o júri divulgará a listagem em 

https://www.wneeds.org/wisebusiness;  

3. Após a divulgação da listagem, os participantes excluídos dispõem de quinze dias após a fixação das listagens para recorrer 

da decisão, expondo os factos e os motivos que considerarem mais pertinentes para fazer valer a sua contestação; 

4. Para o disposto do ponto anterior, deve ser redigida uma comunicação ao júri, por email (geral@worldneeds.pt) identificado a 

escola, os elementos envolvidos, a ideia para desenvolvimento em causa, que será apreciada e dada resposta de forma célere e 

breve.  

 

Artigo 8.º 

Follow Up Meeting com Empresas 

1. Os projetos selecionados serão convidados para um encontro com empresas, escolhidas pela Associação World Needs, para 

obterem formação na área da gestão de projetos, execução e planeamento;  

2. O encontro visa dar a oportunidade aos participantes de terem formação, numa componente prática, próxima da realidade, 

sendo este de caráter obrigatório;  

3. Neste Follow Up Meeting serão dadas as instruções para a elaboração e apresentação dos projetos, a submeter no calendário 

definido no art.º 11.º do presente regulamento, no que diz respeito à Entrega do Projeto;  

4. A falta de comparência neste encontro, sem razão justificativa, poderá levar à desqualificação do concurso.  

 

https://www.wneeds.org/wisebusiness
mailto:geral@worldneeds.pt
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CAPÍTULO III 

Seleção dos projetos para a Final do Concurso e 

Wise Business Summit – Entrega de Prémios 

 

Artigo 9.º 

Seleção dos Projetos para a Final 

1. A Seleção dos Projetos para a Final do Concurso é feita pelo Júri que, apreciando as várias fases do concurso, avalia e pontua 

a qualidade de cada um dos projetos;  

2. A listagem da Seleção dos Projetos para a Final do Concurso é publicada em https://www.wneeds.org/wisebusiness; 

3. Os participantes poderão recorrer da decisão, nos mesmos moldes do disposto dos números 3 e 4 do artigo n.º 7.º do presente 

regulamento. 

 

Artigo 10.º 

Wise Business Summit – Entrega de Prémios 

1. Os participantes dos projetos selecionados para a Final do Concurso, serão convidados a estarem presentes num evento, em 

data, local e hora a designar posteriormente;  

2. Este evento, designado de Wise Business Summit, terá a presença de toda a comunidade envolvida neste prémio, onde será 

feita a divulgação dos projetos vencedores publicamente;  

3. Os projetos vencedores receberão um prémio, que será distribuído nos seguintes termos:  

a) 1º Prémio: revelado na página oficial do projeto para cada edição 

b) 2º Prémio: revelado na página oficial do projeto para cada edição 

c) 3º Prémio: revelado na página oficial do projeto para cada edição 

 

 

 

 

https://www.wneeds.org/wisebusiness
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CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

 

Artigo 11.º 

Vigência e calendário 

1. O presente regulamento vigora a partir da sua publicação até à entrega dos prémios finais da 1.ª edição. 

O calendário da 1.ª edição do prémio é o seguinte: 

 

Submissão de ideias de projetos a desenvolver Até 18 de dezembro de 2020 

Avaliação das Ideias de Projetos apresentadas De 19 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 

Publicação das Listagens 1 de janeiro de 2021 

Follow Up Meeting Entre 22 a 26 de fevereiro de 2021 

Entrega do Projeto Até 30 de abril de 2021 

Publicação das Listagens – Fase Final 14 de maio de 2021 

Wise Business Summit – Entrega de Prémios Até 31 de maio de 2021 - em data e local a definir 

 

Artigo 12.º 

Omissões 

Os casos omissos e outros que suscitem dúvidas no presente Regulamento, são resolvidos por decisão conjunta da Associação 

World Needs e dos participantes envolvidos, em harmonia e concretização prática com os fins do projeto.   

 

 


