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Datas a Reter para 2017

Até 13
de abril

28 de
abril

Até 12
de maio

Até 19
de maio

26 de
maio

Até 13 de abril

Prazo de submissão de candidaturas através do formulário
de candidatura no website oficial do Prémio Ecotrophelia
Portugal (aqui);

28 de abril

Deliberação do Comité de Pré-seleção e divulgação das
equipas que avançam para a competição nacional;

Até 12 de maio

Prazo de envio de 5 exemplares da embalagem do produto
desenvolvido para:
PortugalFoods (Associação Integralar)
Tecmaia – Parque da Ciência e Tecnologia da Maia
Rua Eng. Frederico Ulrich, n.º 2650
4470-605 Moreira da Maia
Prazo de comunicação à organização do equipamento
necessário à preparação e/ou confeção do produto;

Até 19 de maio

Envio da apresentação de suporte a utilizar na competição
nacional para ecotrophelia@portugalfoods.org

26 de maio

Competição Ecotrophelia Portugal 2017 com apresentação
oral dos projetos ao painel de júris
9h-11h: Montagem dos stands para mostra dos
produtos desenvolvidos
11h: Cerimónia de abertura
12h: Inicio das apresentações dos projetos ao painel
de júri nacional
A organização reserva-se ao direito de alterar a ordem de
trabalhos comunicando-o atempadamente ao líder de
equipa.

Junho (data a definir)

Cerimónia Final de Entrega de Prémios

21 e 22 de novembro

Londres
Participação
da
equipa
vencedora
do
prémio
ECOTROPHELIA PORTUGAL – Ouro na competição europeia
enquanto
representante
português
no
Prémio
ECOTROPHELIA EUROPA 2017.
 Até 15 de julho: Prazo de submissão de dossier em
inglês!
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A Candidatura
As equipas de estudantes devem submeter as suas candidaturas, juntamente
com todos os documentos mencionados abaixo utilizando o formulário disponível na
seguinte página: http://ecotropheliaportugal.com/estudantes/inscricao/
Prazo: 13 de abril de 2017 até às 18 horas.
A candidatura inclui obrigatoriamente os seguintes itens:

Identificação da equipa e respetivo líder

A preencher no formulário

Carta Coletiva de Compromisso
assinada por cada membro

Anexar ao formulário

Dossier de Apresentação do Projeto

Anexar ao formulário

Breve descrição do produto

A preencher no formulário

Apresentação escrita do projeto em
linguagem comercial

A preencher no formulário

Fotografia do produto em alta
resolução (formato JPEG)

Anexar ao formulário

Descrição dos aspetos eco-inovadores
do produto

Anexar ao formulário
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Conselhos para Submissão de Candidatura
1. Identificação da equipa e respetivo líder
A identificação da equipa deve ser realizada no formulário disponível para
submissão de candidatura em: http://ecotropheliaportugal.com/estudantes/inscricao/
, sendo que cada membro da equipa deve fornecer os seus dados e respetivo
comprovativo de matrícula.
É de extrema importância que cada equipa eleja um líder de equipa, que será o
primeiro elemento a colocar os seus dados no formulário. O líder de equipa será o
contacto prioritário caso sejam necessárias informações adicionais relativas ao projeto.
A sua presença é obrigatória na competição nacional a 26 de maio.
2. Carta Coletiva de Compromisso
Este documento, assinado por todos os autores, representa a constituição oficial
da equipa de estudantes autores do projeto submetido a candidatura.
Esta carta confirma o comprometimento de cada elemento da equipa com o
projeto
e
pode
ser
descarregada
em:
http://ecotropheliaportugal.com/informacoes/regulamento/ .
3. Dossier de Apresentação do Projeto
O título do projeto deve constar claramente na capa.
O dossier deve conter até um máximo de 15 páginas A4 e no máximo 10 páginas de
anexos, caso sejam pertinentes. O tipo de letra deverá ser Times New Roman,
tamanho 12 com espaçamento simples.
Será valorizada a capacidade de síntese e fornecimento da informação pertinente
para contextualização do projeto.
O conteúdo do Dossier de Apresentação do Projeto é flexível, contudo sugerem-se
alguns tópicos a serem abordados pela equipa:
 Descrição geral do produto desenvolvido
 Composição
 Processo de Fabrico
a. Processo
b. Segurança alimentar (plano de HACCP, …)
c. Materiais
d. Instalações e equipamento
e. Fornecedores
f. Logística
 Armazenamento
a. Tempo de prateleira
 Embalagem
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a. Materiais
b. Rótulo e informação a constar na embalagem
Distribuição
Aspetos inovadores
Aspetos eco-inovadores
Plano de negócios
a. Projeções financeiras
b. Análise dos concorrentes
c. Pricing
Marketing, vendas e comunicação
a. Plano de marketing
 Público-alvo a que se destina o produto (Target)
 Estudos de consumidor
 Posicionamento
 Proposta de valor
 Entre outros

Sugere-se que a equipa tenha em consideração os critérios de avaliação
disponibilizados no Anexo 1 do Regulamento do Prémio Ecotrophelia Portugal 2017
aquando do desenvolvimento deste dossier.
Nota: segundo o artigo 3.4 do Regulamento do Prémio Ecotrophelia Portugal 2017,
este dossier tem um limite de 15 páginas A4 e até 10 páginas de anexo, pelo que se
pede aos estudantes que considerem os tópicos anteriores como linhas de orientação,
criando um documento sumário que reflita os requisitos apresentados no artigo 4º do
Regulamento.
4. Breve descrição do produto
A equipa deve descrever o seu projeto de forma sucinta em 200 caracteres –
incluindo espaços e pontuação.
Esta informação será incluída em todos os meios de comunicação da competição
nacional e/ou europeia, nomeadamente: dossiers do painel de júri, site, Facebook e
dossiers de imprensa.
Exemplos: “Greeniote, brioche salgado recheado com legumes”, “Crista’Fruit,
um adoçante em pó à base de maçã que permite ser uma ajuda para a indústria
pasteleira”, “Från-Början, uma alternativa não láctea, natural, sustentável e indulgente
ao gelado tradicional”.
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5. Apresentação escrita do projeto em linguagem comercial
A equipa deve submeter uma apresentação escrita do projeto em linguagem
comercial. Esta estará associada ao projeto desenvolvido pelos estudantes nos meios e
documentos de comunicação da competição. A apresentação deverá conter um
máximo de 1000 caracteres – incluindo espaços e pontuação, o nome exato do
produto como título e ainda a categoria de produto à qual pertence.
Esta apresentação tem como objetivo dar a conhecer o projeto a uma pessoa/
potencial consumidor de forma rápida e de fácil compreensão, dando a conhecer o
produto e categoria em que se encontra.
Aqui podem ser indicados os principais ingredientes, feita uma descrição do
aspeto, forma e apresentação dos ingredientes, das propriedades organoléticas e
experiência sensorial aquando consumo. Pode também ser referida a embalagem do
produto, o tempo de armazenamento, tipo de processamento e modo de distribuição.
É importante considerar o posicionamento do produto no mercado (grupo-alvo,
momento de consumo, …).
Os aspetos inovadores e eco-inovadores do produto devem ser realçados nesta
apresentação.
Deve existir coerência entre os termos e linguagem utilizados e o posicionamento
do produto.
6. Fotografia do produto
A equipa tem de submeter, no formulário de candidatura, uma fotografia do
produto em alta resolução (JPEG mínimo 1MB).
Poderá ser interessante constar na fotografia o produto desenvolvido juntamente
com a embalagem (não obrigatório nesta fase).
Esta fotografia poderá ser utilizada nos meios e documentos de comunicação da
competição.
Se a equipa considerar pertinente poderá submeter mais do que uma fotografia
em alta definição (até um máximo de três).
7. Descrição dos aspetos eco-inovadores do produto
A
equipa
deve
preencher
o
documento
disponível
em:
http://ecotropheliaportugal.com/wp-content/uploads/2017/02/aspetos-ecoinovadores.pdf relativo aos aspetos eco-inovadores do produto e submeter
posteriormente no formulário de candidatura.
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De 13 de abril a 28 de abril
A submissão de candidaturas e deliberação do Comité de Pré-seleção

13 de abril
• Submissão de candidaturas

18 de abril
• Confirmação da receção de candidatura de cada equipa através do e-mail fornecido
pelo líder da mesma

28 de abril
• Deliberação do Comité de Pré-seleção e divulgação dos projetos que irão participar
na competição nacional
• A equipa será notificada através do e-mail do líder da mesma
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De 29 de abril a 26 de maio
A preparação das provas nacionais

12 de maio
• Prazo de envio de 5 exemplares da embalagem do produto desenvolvido
• Prazo de comunicação à organização do equipamento necessário à preparação
e/ou confeção do produto

19 de maio
• Envio da apresentação oral à organização via e-mail para
ecotrophelia@portugalfoods.org com respetiva identificação do projeto e
membros da equipa
• A equipa deverá fornecer informação relativamente à fonte utilizada e especificar o
tipo e versão de software utilizado
• Neste e-mail deverão ser indicados quais os membros da equipa que estarão
presentes na competição nacional a apresentar o projeto. Importante: o líder de
equipa terá obrigatoriamente de estar presente.

26 de maio
• Competição Ecotrophelia Portugal 2017 com apresentação oral dos projetos ao
painel de júris e mostra dos produtos desenvolvidos
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A Competição Nacional – 26 de maio
1. O Stand
Cada equipa terá oportunidade de ter um stand para exposição do seu produto e
receber “visitantes”, nomeadamente:
 O painel de júri;
 Estudantes de outras equipas e docentes das Entidades do Sistema
Científico e Tecnológico Nacional presentes;
 Profissionais do setor agroalimentar e personalidades políticas e
económicas convidadas;
 Jornalistas e outros representantes dos meios de comunicação.
A equipa deverá montar o seu stand no dia 26 de maio entre as 9 horas e as 11
horas, antes da Cerimónia de Abertura da competição nacional.
O líder de equipa irá receber um e-mail com o espaço e material que cada
equipa terá disponível.
2. A preparação dos produtos para degustação
Até dia 12 de maio e via e-mail para ecotrophelia@portugalfoods.org, a equipa
deve comunicar à organização do Prémio Ecotrophelia Portugal 2017 as condições de
armazenamento e de preparação/confeção do seu produto (incluindo equipamentos
necessários). Em caso de necessidades específicas, as mesmas devem ser comunicadas
à organização, que avaliará a exequibilidade de disponibilização de material. A
organização reserva-se o direito de aplicar um preço a cobrar aos estudantes para
disponibilizar determinado equipamento ou serviço.
As instalações de preparação serão partilhadas por todas as equipas a participar na
competição nacional. É aconselhado que as equipas identifiquem cuidadosamente os
seus produtos e materiais e que tenham em consideração as limitações de espaço
disponível para todas as equipas em frigorífico/câmara de refrigeração e de
congelador/câmara de congelação.
As equipas terão à disposição micro-ondas, fogão, frigorífico/câmara de
refrigeração, congelador/câmara de congelação e banca.
Não serão disponibilizados utensílios de cozinha (panelas, frigideiras, talheres,…)
nem os ingredientes para a preparação, pelo que a equipa deverá levar os mesmos.
3. Júri Nacional
O Júri Nacional terá como missão selecionar as três equipas vencedoras do Prémio
Ecotrophelia Portugal 2017 com base no Dossier de Apresentação do Projeto, na
embalagem, na apresentação final e nas propriedades sensoriais do produto. Os
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vencedores serão anunciados na Cerimónia Final de entrega de prémios em data a
definir.
Cada equipa terá 25 minutos com o painel de júri nacional, sendo que dispõe de:
 15 minutos para apresentação do seu projeto (incluindo a degustação)
 10 minutos para esclarecimento de questões colocadas pelo júri
A organização irá comunicar a ordem de apresentação dos projetos pelas equipas
em devido tempo, reservando-se o direito de fazer alterações à mesma.
Fatores a ter em consideração para a apresentação:
a. Capacidade de transmitir a mensagem ao painel de júri (capacidade de
síntese e clareza);
b. Embalagem (apresentar o protótipo desenvolvido);
c. Degustação do produto (antever a apresentação e os elementos
decorativos);
d. É permitida alguma originalidade na apresentação dos projetos,
contudo esta deve ser encarada com profissionalismo, limitando o
recurso a apresentações que se assemelhem a “peças de teatro”.
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Os Prémios
Os vencedores serão divulgados na Cerimónia Final de Entrega de Prémios em
data a definir. Nesta que é a 1ª edição do Prémio Ecotrophelia Portugal 2017 serão
atribuídos três prémios como estímulo à eco-inovação, no valor total de 3 500€.

ECOTROPHELIA
PORTUGAL

ECOTROPHELIA
PORTUGAL

ECOTROPHELIA
PORTUGAL

Ouro

Prata

Bronze

2 000€

1 000€

500€

Serviços de Consultoria
fornecidos pela
MarketAcess
no valor de 2000€

Nota:
Os prémios serão pagos através de transferência bancária a cada estudante das
equipas vencedoras, que constem na identificação da equipa e tenham assinado a
Carta Coletiva de Compromisso. Cada um receberá um montante equivalente à
proporção de estudantes da equipa e o prémio atribuído.
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Após a Competição Nacional
Todos os estudantes que participem na competição nacional do Prémio
Ecotrophelia Portugal 2017 irão receber um Certificado de Participação.
Os vencedores de um dos três prémios irão receber um Diploma ou Certificado
do prémio atribuído. A quantia atribuída será posteriormente enviada através de
transferência bancária a cada estudante.

GOSTASTE DA EXPERIÊNCIA E ACONSELHAS A OUTROS
ESTUDANTES?
Então não te esqueças de enviar o teu testemunho para o
ecotrophelia@portugalfoods.org e ajuda-nos a transmitir a
mensagem a outros estudantes.
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Dúvidas

Para mais informações podes ainda consultar:
http://ecotropheliaportugal.com/
https://www.facebook.com/EcotropheliaPortugal/

E se ainda tiveres alguma dúvida, deves contactar-nos através do e-mail oficial:
ecotrophelia@portugalfoods.org

Coorganizado por:
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