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Estatuto do Concurso
1.

Introdução

A fim de promover a combinação entre a ciência e tecnologia, indústria-universidade-investigação-finanças
e desenvolvimento económico; promover o desenvolvimento de inovação e empreendedorismo de Macau,
incentivar a diversidade e actualização industrial do Território; construir uma plataforma de contacto para
empreendedores inovadores e instituições de investimento; explorar talentos de inovação e
empreendedorismo, seleccionar elites de empreendedorismo e expandir oportunidades de desenvolvimento;
auxiliar a partida dos jovens ambiciosos para o mundo, a Parafuturo de Macau Investimento e
Desenvolvimento Lda., o Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau e a Associação
Promotora das Ciências e Tecnologias de Macau realizam em conjunto o Concurso de Inovação e
Empreendedorismo de “Parafuturo de Macau”. Através da primeira edição do Concurso de Inovação e
Empreendedorismo de “Parafuturo de Macau” em 2018, as equipas empreendedoras vencedoras de Macau
foram enviadas para IEEAC International Youth Entrepreneurship Competition, Fosun Protechting – Startup
Accelerator Program e Create @ Alibaba Cloud Startup Contest - Região de Guangdong, Hong Kong e
Macau, além disso, os projectos excelentes de Macau ganharam respectivamente a honra de campeão
mundial no Create @ Alibaba Cloud Startup Contest e outros prémios, tendo conseguido mais
oportunidades para jovens empreendedores. Em 2019, as três partes organizam, mais uma vez, a segunda
edição do Concurso de Inovação e Empreendedorismo de “Parafuturo de Macau”, de modo a continuar a
fornecer oportunidades de desenvolvimento de vários canais e aspectos para equipas de inovação e
empreendedorismo.
O concurso divide-se em duas partes, a fase preliminar e a competição final. Na competição final, será
seleccionado respectivamente um projecto para o campeão, o segundo e o terceiro lugares. Ao mesmo tempo,
serão selecionados, conforme o tema do projecto, no máximo dois para os seguintes prémios, nomeadamente
o “Prémio do Grupo de Estudantes Universitários”, o “Prémio do Centro de Tocha”, o “Prémio IEEAC”, o
“Prémio Protechting de Fosun” e o “Prémio Create @ Alibaba Cloud”. Além de receber prémios e
oportunidade de ser apresentadas para investidores a receber financiamento comercial, as equipas
vendedoras dos prémios acima terão oportunidade de participar em 2019 por recomendação dos
organizadores, em nome de Macau, no Concurso de Inovação e Empreendedorismo dos Estudantes
Universitários “Internet +” da China, Concurso de Inovação e Empreendedorismo da China, IEEAC
International Youth Entrepreneurship Competition, Competição final do Fosun Protechting – Startup
Accelerator Program e qualificação da região de Guangdong, Hong Kong e Macau do Create @ Alibaba
Cloud Startup Contest.

2.

Concurso

Primeira fase: fase da competição preliminar
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Está aberta para a candidatura pública de 18 de Fevereiro a 15 de Abril de 2019. Todos os projectos devem
apresentar os materiais de inscrição completos até 15 de Abril. Após o período de inscrição, será realizada a
avaliação preliminar e, no dia 15 de Maio, 20 projectos selecionados para a competição final serão
anunciados na página oficial (www.myeic.com.mo ou www.mapst.org).
Segunda fase: fase da competição final
Realizada no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau em 18 de Junho de 2019, a competição
final será um roadshow de projecto de 8 minutos, dividido em apresentação do plano de negócios (três
minutos) e resposta às perguntas levantadas pelo júri ou instituições de investimento presentes (cinco
minutos).

Língua de roadshow: chinês ou inglês

3.

Categorias de prémios e prémios

3.1 Concurso de Inovação e Empreendedorismo de “Parafuturo de Macau” – prémios para campeão,
segundo e terceiro lugares
Campeão- prémio de 30.000 patacas e um certificado
Segundo lugar- prémio de 20.000 patacas e um certificado
Terceiro lugar- prémio de 10.000 patacas e um certificado

3.2 Concurso de Inovação e Empreendedorismo de “Parafuturo de Macau” – Prémio de projectos
enviados
Prémio de projectos excelentes enviados
Nome da categoria de prémio

Vagas
Prémio

“Prémio do Grupo de Estudantes
Universitários”

“Prémio do Centro de Tocha”

No
máximo
duas
vagas
directas

10.000
patacas e
um
certificado
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Participarão em nome de Macau em
Qualificação final do Concurso de Inovação
e Empreendedorismo dos Estudantes
Universitários “Internet +” da China
Qualificação final do Concurso de Inovação
e Empreendedorismo da China
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“Prémio IEEAC”

Qualificação final da IEEAC International
Youth Entrepreneurship Competition

“Prémio Protechting de Fosun”

Actividades da série de campo de
incubação do Fosun Protechting – Startup
Accelerator Program, realizadas em Lisboa,
Portugal (duração de três meses)

“Prémio Create @ Alibaba Cloud”

Qualificação da região de Guangdong,
Hong Kong e Macau da Create @ Alibaba
Cloud Startup Contest

*Todos os projectos devem cumprir as condições especificadas de cada competição; além disso, os projectos
devem atender a certas condições para que possam receber subsídios de envio. Por favor, consulte mais
detalhes em 3.3.

3.3 Requisitos de envio e condições para obter subsídios de envio:

Concurso de Inovação e Empreendedorismo de “Parafuturo de Macau” – Prémio do Grupo de
Estudantes Universitários (no final, prevalecerá a publicação do Concurso de Inovação e
Empreendedorismo dos Estudantes Universitários “Internet +” da China)
◆

Requisitos de envio:



Estudantes de graduação e pós-graduação (aplicável a todos os grupos),

 Graduados que se formaram dentro de 5 anos (apenas para o grupo de startups e o grupo de
crescimento)
 Professores e seus alunos (projecto de cooperação professor-aluno, apenas para o grupo de startups e o
grupo de crescimento)
◆ Para receber subsídios de envio, devem atender as seguintes condições ao mesmo tempo: 1. A equipa
do projecto deve ser membro do Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau; 2. Um dos
membros da equipa é estudante que frequenta curso ou graduado que se formou de instituto de ensino
superior de Macau dentro de 5 anos; para quem frequenta curso ou se graduou de um instituto de ensino
superior do exterior dentro de 5 anos, deve registar empresa na Direcção dos Serviços de Finanças do
Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

Concurso de Inovação e Empreendedorismo de “Parafuturo de Macau” - Prémio do Centro de Tocha
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◆ Para receber subsídios de envio, devem atender as seguintes condições ao mesmo tempo: 1. É membro
do Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau; 2. A equipa do projecto registou empresa na
Direcção dos Serviços de Finanças do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

Concurso de Inovação e Empreendedorismo de “Parafuturo de Macau” - Prémio IEEAC
◆ Para receber subsídios de envio, devem atender as seguintes condições ao mesmo tempo: 1. É membro
do Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau; 2. O responsável da equipa é estudante que
frequenta curso em instituto de ensino superior de Macau; ou registou empresa na Direcção dos Serviços de
Finanças do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

Concurso de Inovação e Empreendedorismo de “Parafuturo de Macau” - Prémio Protechting de
Fosun
◆ Para receber subsídios de envio, devem atender as seguintes condições ao mesmo tempo: 1. É membro
do Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau; 2. A equipa do projecto registou empresa na
Direcção dos Serviços de Finanças do Governo da Região Administrativa Especial de Macau. Se o projecto
vencedor for um projecto empreendedor de residente de Macau, o Centro de Incubação de Negócios para os
Jovens de Macau ajudará a contactar mais subsídios para o programa de formação.

Concurso de Inovação e Empreendedorismo de “Parafuturo de Macau” - Prémio Create @ Alibaba
Cloud
◆ Para receber subsídios de envio, devem atender as seguintes condições ao mesmo tempo: 1. É membro
do Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau; 2. A equipa do projecto registou empresa na
Direcção dos Serviços de Finanças do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

3.4 Incubando Unicórnios – Delegação de Intercâmbio na Grande Baía de Guangdong-Hong
Kong-Macau para os Jovens Empreendedores entre a China e Portugal
As 20 equipas participantes que entrarem na competição final terão a oportunidade de serem convidadas a
participar gratuitamente da delegação de intercâmbio na Grande Baía no dia seguinte da competição final. O
itinerário incluirá a visita a grandes incubadoras na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, para
explorar oportunidades de cooperação comercial através de intercâmbios com investidores.

3.5 Arranjo de recepção para as equipas do exterior que entrarem na competição final
Os organizadores providenciam alojamento em Macau para as equipas que entrarem na competição final e
será providenciado um quarto duplo de padrão para três dias e duas noites a cada equipa do projecto. Os
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custos de transporte serão assumidos pelas equipas próprias.

3.6 Recomendação para instituições de investimento
Os cinco projectos com a pontuação mais alta na final serão recomendados pelos organizadores para as
instituições de investimento presentes na competição, e as instituições de investimento têm o direito de rever
os projectos. Recebimento de investimento atribuído pelas instituições ou não no final dos projectos é uma
decisão comercial das instituições.

3.7 Requerimento de admissão no Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau e
isenção da taxa de serviço
As equipas de Macau entre os 20 projectos participantes que entrarem na competição final serão convidadas
para ingressar no Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau e estarão isentas das taxas do
espaço de empreededorismo e serviço de consulta de empreendedorismo com a duração de um ano, o que
vale mais de 100.000 patacas.

4.

Grupo de avaliação e método de avaliação

4.1 A comissão de avaliação fará uma avaliação preliminar dos projectos candidatos e seleccionará 20
projectos excelentes para entrar na competição final de Macau.

4.2
Na competição final, será seleccionado respectivamente um projecto para o campeão, o segundo e
o terceiro lugares. Ao mesmo tempo, serão selecionados, conforme o tema do projecto, no máximo dois para
os seguintes prémios, nomeadamente o “Prémio do Grupo de Estudantes Universitários”, o “Prémio do
Centro de Tocha”, o “Prémio IEEAC”, o “Prémio Protechting de Fosun” e o “Prémio Create @ Alibaba
Cloud”.

5.

Temas das competições

O concurso recebeu grande apoio prestado pela Aliança de Educação de Inovação e Empreendedorismo da
China, pela Aliança de Incubadores de Inovação e Empreendedorismo da China, pela Fundação Fosun, pelo
Centro de Inovação de Alibaba e pela Foshan CITI Lda.. Os projecto vencedores terão a oportunidade de
participar das formações e concursos das seguintes competições internacionais em nome da região de Macau.
Os temas de cada competição são seguintes:
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5.1 Tema do Concurso de Inovação e Empreendedorismo dos Estudantes Universitários “Internet +”
da China
Tema “Internet+”.

5.2 Tema do Concurso de Inovação e Empreendedorismo da China
Investigação e desenvolvimento, produção, serviços e entre outros negócios de produtos de alta tecnologia

5.3 Tema da IEEAC International Youth Entrepreneurship Competition
Cidade inteligente, inteligência artificial, transporte inteligente, baixa emissão de carbono e protecção
ambiental, vida digital

5.4 Tema do Fosun Protechting – Startup Accelerator program
Tecnologia de seguros, tecnologia financeira, grande saúde
5.5 Tema do Create @ Alibaba Cloud Startup Contest
Internet+

6.

Métodos de candidatura e apresentação de materiais de inscrição

6.1 Conhecer os métodos de candidatura e apresentação de inscrição nas páginas electrónicas do Centro de
Incubação de Negócios para os Jovens de Macau (www.myeic.com.mo) e da Associação Promotora das
Ciências e Tecnologias de Macau (www.mapst.org), ou se inscrever directamente online em
startup.myeic.com.mo.

6.2 A inscrição bem-sucedida está sujeita ao recebimento do e-mail enviado pelo grupo de assuntos do
concurso.

7.

Calendário importante
Eventos

Data

Forma
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Data-limite para
a candidatura de
projecto

15 de Abril de 2019

Inscrição online em startup.myeic.com.mo,
www.myeic.com.mo ou www.mapst.org

Período de
avaliação
preliminar

De 16 de Abril a 14 de Maio
de 2019

20 projectos serão seleccionados para entrar na
competição final

Publicação da
lista final

Página electrónica do Centro de Incubação de
Negócios para os Jovens de Macau
www.myeic.com.mo
15 de Maio de 2019

Página electrónica da Associação Promotora das
Ciências e Tecnologias de Macau
www.mapst.org

Competição
final

8.

18 de Junho de 2019

Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau

Local e hora da competição final

8.1 Local: Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau
8.2 Hora: 18 de Junho de 2019, 10:00 - 17:00

9.

Critérios de avaliação

9.1 Inovação do projecto
9.2 Viabilidade do projecto
9.3 Rentabilidade do projecto
9.4 Competividade no mercado
9.5 Capacidade geral da equipa

10. Regras gerais
10.1 Todos os dados pessoais enviados pelos candidatos devem ser verdadeiros e precisos e os
8

2019-澳中致遠創新創業大賽-章程-PT

organizadores reservam-se o direito de exigir os documentos originais aos candidatos para verificação.
10.2 Os organizadores não serão responsáveis por qualquer demora, atraso ou candidatura errada
decorrentes do processo de inscrição online.
10.3 Se os candidatos obtêm os direitos de propriedade intelectual dos projectos candidatos, é necessário
garantir que não haja violação dos direitos de propriedade intelectual de qualquer outra pessoa ou entidade; é
a inteira responsabilidade dos candidatos pela protecção dos direitos de propriedade intelectual ou outros
direitos e os organizadores não assumem nenhuma responsabilidade relacionada com os direitos de
propriedade intelectual ou outros direitos dos candidatos.
10.4 O campeão, o segundo e o terceiro lugares e os projectos recomendados do 1.º Concurso de Inovação e
Empreendedorismo da Parafuturo de Macau, bem como os projectos de medalhas de ouro e prata da
competição final nacional das edições anteriores do Concurso de Inovação e Empreendedorismo dos
Estudantes Universitários “Internet +” da China não podem participar do concurso.
10.5 Os vencedores do "Concurso" devem participar nas actividades de promoção organizadas pelos
organizadores em Macau.
10.6 Para candidatos com a idade inferior a 18 anos, o boletim de inscrição deve ser assinado pelo tutor.
10.7 Em caso de litígios sobre o presente estatuto, prevalecerá a versão chinesa.

11. Observações
11.1 Os organizadores tratam dos dados pessoais de todos os candidatos de acordo com as disposições da
Lei n.º 8/2005 (Lei de Protecção de Dados Pessoais). As informações fornecidas pelos candidatos são
absolutamente confidenciais e serão usadas apenas para o concurso.
11.2 As fotografias e vídeos tirados durante o evento serão usados para fins de promoção do evento.
11.3 Os projectos vencedores na competição final serão enviados para áreas de concurso correspondentes ou
o número de pessoas com subsídios de cada equipa de projecto que se deslocam ao exterior para receber
formação no exterior não ultrapassa 2 pessoas.
11.4 Se o presente estatuto tiver pontos não perfeitos, os organizadores reservam-se o direito de fazer
alterações sem aviso prévio.
11.5 Os organizadores têm o direito de interpretação e da decisão final do concurso.

12. Publicação das informações do concurso e contacto
12.1 Publicação das últimas notícias do concurso
12.2 Página electrónica do Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau
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www.myeic.com.mo
Página electrónica da Associação Promotora das Ciências e Tecnologias de Macau

www.mapst.org

12.3 Informações de contacto
E-mail do grupo de assuntos do concurso: cs@pfm.com.mo (o grupo de assuntos do concurso apenas aceita
consultas por e-mail)
E-mail do grupo de secretário: events@pfm.com.mo
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