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Até 13 de abril Prazo de submissão de candidaturas online através do formulário 

de candidatura no website oficial do Prémio ECOTROPHELIA 

Portugal. 

4 de maio Deliberação do Comité de Pré-seleção; 

Divulgação das equipas que prosseguem para a competição 

nacional. 

Até 18 de maio Prazo de envio de 5 exemplares da embalagem do produto 

desenvolvido em correio registado para: 

PortugalFoods (Associação Integralar) 

Tecmaia – Parque da Ciência e Tecnologia da Maia 

Rua Eng. Frederico Ulrich, nº 2650 

4470-605 Moreira da Maia 

Prazo de comunicação à organização, via e-mail, do equipamento 

necessário à preparação e/ou confeção do produto. 

Até 21 de maio Envio do suporte à apresentação oral, via e-mail, para a 

organização (ecotrophelia@portugalfoods.org). 

24 e 25 de maio Competição ECOTROPHELIA Portugal 2018 com apresentação oral 

dos projetos ao painel de júris e degustação dos produtos 

desenvolvidos. 

Cerimónia de Entrega de Prémios. 

21 e 22 de outubro Participação da equipa vencedora do Prémio ECOTROPHELIA 

Portugal 2018 - Ouro na competição europeia, a decorrer nos dias 

21 e 22 de outubro na Feira SIAL em Paris (França), enquanto 

representante português no Prémio ECOTROPHELIA Europa 2018. 

 

  

Até 13 
de abril 

4 de 
maio 

Até 18 
de maio 

Até 21 
de maio 

24 e 25 
de maio 

CALENDARIZAÇÃO 

https://ecotropheliaportugal.com/registar/
https://ecotropheliaportugal.com/registar/
https://ecotropheliaportugal.com/
https://ecotropheliaportugal.com/
mailto:ecotrophelia@portugalfoods.org
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Para aceder ao formulário de candidatura do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2018, a equipa 

deverá criar a sua conta no website oficial. 

A conta, que corresponde ao projeto da equipa, ficará imediatamente disponível para 

utilização e poderá ser acedida em qualquer momento no período de candidaturas. 

No final do formulário, a equipa deve escolher uma das seguintes opções: 

 “Guardar rascunho”, se a equipa estiver ainda a desenvolver a sua candidatura, 

podendo fazer as alterações necessárias sempre que assim o entender; 

 “Enviar candidatura”, para submissão da candidatura, não podendo fazer qualquer 

alteração após submissão. 

As equipas devem submeter a sua candidatura até às 12h00 do dia 13 de abril de 2018, de 

acordo com o ARTIGO 3º – CANDIDATURA do Regulamento do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 

2018. 

 

 

Documentos Procedimento 

Identificação da equipa e respectivo líder 

e membro da equipa fluente em inglês 
Preencher no formulário 

Carta Coletiva de Compromisso assinada por cada membro Anexar ao formulário 

Breve descrição do produto (em português e inglês) Preencher no formulário 

Apresentação escrita do projeto em linguagem comercial 

(em português e inglês) 
Preencher no formulário 

Dossier de apresentação do projeto Anexar ao formulário 

Fotografia(s) do produto em alta resolução (formato JPEG) Anexar ao formulário 

Ficha descritiva do projeto de duas páginas (em inglês) Anexar ao formulário 

Descrição dos aspetos eco-inovadores do produto Preencher no formulário 

 

  

CANDIDATURA 

https://ecotropheliaportugal.com/login/
https://ecotropheliaportugal.com/registar/
http://ecotropheliaportugal.com/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/regulamento/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/regulamento/
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1. Identificação da equipa, respetivo líder e membro fluente em inglês 

A identificação da equipa deve ser realizada no formulário disponível para a submissão da 

candidatura, após criação de conta, sendo que cada membro da equipa deve facultar os 

seus dados e respetivo comprovativo de matrícula (nota: apenas serão válidos 

comprovativos de matrícula com data posterior a 1 de março, não sendo aceites cartões 

de estudantes ou documentos análogos). São elegíveis na competição equipas de 2 a 10 

estudantes matriculados num estabelecimento de ensino português (a frequentar 

licenciatura, pós-graduação ou mestrado) ou escolas de negócios, com idade igual ou 

inferior a 35 anos, de acordo com o ARTIGO 2º – PARTICIPANTES do Regulamento do 

Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2018. 

É obrigatório que cada equipa eleja um líder de equipa, pois será o contacto prioritário 

com a organização. Não obstante, os restantes membros deverão facultar contactos 

actualizados (telemóvel e endereço de e-mail), para que possa haver comunicação efectiva 

entre a organização e a equipa, caso seja necessário. 

O líder será o primeiro elemento da equipa a colocar os seus dados no formulário. A sua 

presença é obrigatória na competição nacional, nos dias 24 e 25 de maio.  

É igualmente obrigatório que a equipa identifique um elemento fluente em inglês no 

campo do formulário disponibilizado para o efeito. A organização reforça a importância de 

dotar a equipa com esta competência particularmente indispensável caso a equipa 

prossiga para a final europeia da competição. 

 

2. Carta Coletiva de Compromisso 

A Carta Coletiva de Compromisso, assinada por todos os membros da equipa representa a 

constituição oficial da equipa de estudantes autores do projeto submetido a candidatura. 

Este documento reconhece o comprometimento de cada elemento da equipa com o 

projeto e pode ser descarregada no formulário de candidatura. 

 

 

ASPETOS A CONSIDERAR NA CANDIDATURA 

https://ecotropheliaportugal.com/login/
https://ecotropheliaportugal.com/registar/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/regulamento/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/regulamento/
https://ecotropheliaportugal.com/wp-content/uploads/2018/03/Carta_Coletiva_Compromisso_EcotropheliaPortugal2018.pdf
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3. Breve descrição do produto (em português e inglês) 

O projeto deve ser descrito de forma sucinta em 200 caracteres (incluindo espaços e 

pontuação), em português e inglês. A informação contida nesta descrição será incluída nos 

meios de comunicação da competição nacional e/ou europeia, nomeadamente dossiers do 

painel de júri e de imprensa, website e redes sociais. 

Exemplos (vencedores da 1ª edição do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2017): 

“SALAMAR – Salame do mar, uma alternativa saudável à charcutaria Portuguesa, 

constituído por peixe capturado nas águas frias do Atlântico e por legumes frescos.” 

“TOAL TEAM – Bebidas refrigeradas derivadas de soro de leite constituídas por polpa de 

morango. Ricas em antioxidantes e probióticos, uma de alto valor energético sem 

proteína, outra de elevado valor proteico.” 

“ALPHA-ROBA – Um creme de culinária inovador 100% vegetal que confere uma textura 

cremosa ao prato sem gordura adicional. Uma fonte proteica preparada apenas com 

ingredientes portugueses sustentáveis.” 

 

4. Apresentação escrita do projeto em linguagem comercial (em português e inglês) 

A equipa deve submeter uma apresentação escrita do projeto em linguagem comercial, 

que tem como objetivo dar a conhecer a um potencial consumidor, de forma direta e de 

fácil compreensão, o seu projeto, o seu produto e a categoria em que este se insere. Deve 

por isso existir coerência entre os termos e linguagem utilizados e o posicionamento do 

produto. 

Deve conter, por exemplo, o nome exato do produto, a categoria de produto à qual 

pertence, os principais ingredientes, a descrição do aspeto, forma e apresentação dos 

ingredientes, as propriedades organoléticas e experiência sensorial aquando do seu 

consumo, a embalagem do produto, o tempo de armazenamento, o tipo de 

processamento e o modo de distribuição, o posicionamento do produto no mercado 

(grupo-alvo, momento de consumo, etc.) e os aspetos eco-inovadores do produto.  

A apresentação do projeto em linguagem comercial deverá ser escrita em português e em 

inglês, contendo, no máximo, 1000 caracteres (incluindo espaços e pontuação) em 

português e, no máximo, 1000 caracteres (incluindo espaços e pontuação) em inglês. 

  

 

https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2017/equipas/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2017/equipas/as-vianenses/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2017/equipas/toal-team/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2017/equipas/alpha-roba/
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5. Dossier de Apresentação do Projeto 

O Dossier de Apresentação do Projeto deve conter até um máximo de 20 páginas, de 

tamanho A4 e, caso seja pertinente, um máximo de 10 páginas de anexos. Deverá ser 

utilizado o tipo de letra Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento simples. Na 

capa do dossier deverá constar o título do projeto de forma clara e inequívoca. 

Sendo o conteúdo do Dossier de Apresentação do Projeto flexível, é valorizada a 

capacidade de síntese e de seleção de informação pertinente para a contextualização do 

projeto. Seguem-se alguns tópicos como exemplos, que mais não são do que linhas de 

orientação no desenvolvimento do projeto: 

 Descrição geral do produto desenvolvido 

 Composição 

 Processo de Fabrico 

 Processo 

 Segurança alimentar (plano de HACCP, etc.) 

 Materiais 

 Instalações e equipamento 

 Fornecedores de matérias-primas 

 Logística 

 Armazenamento 

 Tempo de prateleira e forma conservação 

 Embalagem 

 Materiais 

 Rótulo e informação a constar na embalagem 

 Distribuição 

 Aspetos inovadores 

 Aspetos eco-inovadores 

 Plano de negócios 

 Projeções financeiras 

 Análise dos concorrentes 

 Pricing 

 Marketing, vendas e comunicação 

 Plano de marketing 
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 Público-alvo a que se destina o produto (Target) 

 Estudos de consumidor 

 Posicionamento  

 Proposta de valor 

Sugere-se, pois, que a equipa tenha em consideração os critérios de avaliação e pontos-

chave disponibilizados no Anexo 1 do Regulamento do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 

2018 aquando do desenvolvimento deste dossier. Adicionalmente, poderá ainda ser 

consultada a área das DICAS/FAQS no website oficial do prémio ECOTROPHELIA Portugal. 

 

6. Fotografia(s) do produto 

A equipa deverá submeter, no formulário de candidatura, uma a três fotografias do 

produto em alta resolução (JPEG mínimo 10 MB). Poderá ser incluída a embalagem do 

produto ou outros itens na(s) fotografia(s). De forma a obteres uma imagem com 

qualidade consulta a área das DICAS/FAQS no website oficial do Prémio ECOTROPHELIA 

Portugal. Esta(s) fotografia(s) poderão ser utilizadas nos meios e documentos de 

comunicação da competição nacional e/ou europeia.  

 

7. Descrição dos aspetos eco-inovadores do produto 

É pedido a cada equipa que indique os diferentes eixos em que a dimensão ambiental 

pode ter sido considerada no desenvolvimento do produto no formulário de candidatura. 

Quando aplicável, deverá ser incluída uma breve descrição que fundamente o aspeto eco-

inovador em causa. 

  

https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/regulamento/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/regulamento/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/dicas-faqs/
https://ecotropheliaportugal.com/
https://ecotropheliaportugal.com/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/dicas-faqs/
https://ecotropheliaportugal.com/
https://ecotropheliaportugal.com/
https://ecotropheliaportugal.com/login/
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Candidatura e Processo de Pré-Seleção 

 

Até às 12h de 13 de abril: 

 Submissão de candidaturas. 

 

16 de abril: 

 Confirmação da receção das candidaturas através de notificação via e-mail para o líder 

da equipa. 

 

4 de maio: 

 Deliberação do Comité de Pré-seleção; 

 Divulgação das 10 equipas finalistas que irão participar na competição nacional; 

 Notificação da deliberação, via e-mail, para o líder da equipa. 

 

 

Preparação da Competição Nacional 

 

18 de maio: 

 Prazo de envio de 5 exemplares da embalagem do produto desenvolvido em correio 

registado para: 

PortugalFoods (Associação Integralar) 

Tecmaia – Parque da Ciência e Tecnologia da Maia 

Rua Eng. Frederico Ulrich, nº 2650 

4470-605 Moreira da Maia 

 Prazo de comunicação à organização do equipamento necessário à preparação e/ou 

confeção do produto. 

 

 

PROCEDIMENTO 
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21 de maio: 

 Envio do suporte à apresentação oral via e-mail para ecotrophelia@portugalfoods.org, 

com respetiva identificação do projeto e membros da equipa; 

 O líder de equipa deverá facultar informação relativa à fonte utilizada e especificar o 

tipo e versão de software utilizado; 

 O líder de equipa deverá indicar quais os membros que estarão presentes na 

competição nacional, sendo que a presença do líder de equipa é obrigatória nos dois 

dias da competição. 

 

24 e 25 de maio: 

 Competição do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2018 com apresentação oral dos 

projetos ao júri nacional e degustação dos produtos desenvolvidos; 

 Cerimónia de entrega de prémios. 

 

 

 

  

mailto:ecotrophelia@portugalfoods.org
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Destacam-se, de seguida, aspetos cruciais relativos à Competição Nacional, cuja informação 

requer uma leitura atenta para melhor entendimento das particularidades da competição. 

Ainda que em fase de preparação de candidatura, é recomendável que as equipas antecipem o 

seguimento da competição caso avancem para a final nacional. 

 

1. Stand 

Cada equipa terá um stand para exposição do seu produto, preparado antecipadamente 

em horário a definir pela organização, onde serão acolhidas as diversas personalidades 

presentes na competição nacional: 

 O painel de júri nacional; 

 Docentes das Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional; 

 Profissionais do setor agroalimentar; 

 Personalidades políticas e económicas convidadas; 

 Jornalistas e outros representantes dos meios de comunicação; 

 Estudantes de outras equipas. 

O líder de equipa será informado, via e-mail, do horário de montagem e desmontagem do 

stand, das suas características e materiais disponíveis no mesmo. 

 

2. Degustação do produto 

Até ao dia 18 de maio, o líder de equipa deverá comunicar à organização, via e-mail para 

ecotrophelia@portugalfoods.org, quais as condições de armazenamento e de 

preparação/confeção do seu produto, sendo que as equipas terão à disposição vários 

equipamentos, como micro-ondas, fogão, frigorífico/câmara de refrigeração, 

congelador/câmara de congelação e banca. Em caso de necessidade de condições ou 

equipamentos específicos, estes devem ser comunicados à organização, que avaliará a 

exequibilidade de disponibilização do respetivo material. A organização reserva-se o 

direito de cobrar monetariamente a disponibilização de determinados equipamentos e/ou 

serviços que não estejam previamente previstos. 

 

COMPETIÇÃO NACIONAL 

mailto:ecotrophelia@portugalfoods.org
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Não serão disponibilizados utensílios de cozinha (panelas, frigideiras, talheres, etc.) nem os 

ingredientes para a preparação. 

As instalações de preparação serão partilhadas por todas as equipas a participar na 

competição nacional. É, por isso, aconselhável que as equipas identifiquem 

cuidadosamente os seus produtos e materiais, tendo em consideração as limitações do 

espaço disponível para todas as equipas em frigorífico/câmara de refrigeração e de 

congelador/câmara de congelação. 

 

3. Avaliação do Júri Nacional 

O Júri Nacional terá como missão selecionar as três equipas vencedoras do Prémio 

ECOTROPHELIA Portugal 2018, com base no Dossier de Apresentação do Projeto, 

embalagem, apresentação final e propriedades sensoriais do produto avaliadas no 

momento de degustação. Cada equipa dispõe de 25 minutos na presença do Júri Nacional, 

distribuídos da seguinte forma: 

 15 minutos direcionados para a apresentação do seu projeto (incluindo a 

degustação); 

 10 minutos para esclarecimento de questões colocadas pelo Júri Nacional, sendo 

que este reserva-se ao direito de colocar questões em inglês, de acordo com o 

ARTIGO 5º – OUTROS ITENS A SUBMETER do Regulamento do Prémio 

ECOTROPHELIA Portugal 2018. 

A apresentação será realizada com recurso a um computador disponibilizado pela 

organização, não sendo permitida a utilização de computadores pessoais. Todas as equipas 

que não utilizarem sistema operativo Windows ou o software Microsoft Office deverão 

garantir compatibilidade da apresentação.  

Na preparação da apresentação, deverão ser tidos em conta alguns factores, tais como: 

 Capacidade de síntese e clareza ao transmitir a mensagem ao painel de júri; 

 Embalagem (apresentar o protótipo desenvolvido); 

 Degustação do produto (antever a apresentação e os elementos decorativos); 

 É permitida alguma originalidade na apresentação dos projetos, contudo esta deve 

ser encarada com profissionalismo. 

A ordem de apresentação dos projetos será deliberada pela organização, que se reserva ao 

direito de fazer as alterações que considerar necessárias.  

https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/regulamento/
https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/regulamento/
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Na edição do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2018 serão atribuídos três prémios monetários 

como estímulo à eco-inovação, no valor total de 3,500€: 

 ECOTROPHELIA Portugal Ouro: 2,000€ 

 ECOTROPHELIA Portugal Prata: 1,000€ 

 ECOTROPHELIA Portugal Bronze: 500€ 

Os vencedores serão divulgados na Cerimónia Final de Entrega de Prémios, no dia 25 de maio. 

Posteriormente, cada membro das equipas vencedoras que conste na identificação da equipa 

e tenha assinado a Carta Coletiva de Compromisso, receberá por transferência bancária o 

montante equivalente à proporção de estudantes da equipa e ao prémio atribuído, de acordo 

com o ARTIGO 10º – PRÉMIOS do Regulamento do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2018. 

Será atribuído um Certificado de Participação a todos os alunos participantes na competição 

nacional do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2018 e, aos vencedores, será ainda atribuído o 

Certificado do prémio correspondente.  

A equipa vencedora – ECOTROPHELIA Portugal Ouro – representará Portugal na competição 

internacional, a decorrer nos dias 21 e 22 de outubro de 2018, na Feira SIAL, em Paris (França). 

 

 

  

PRÉMIOS 

https://ecotropheliaportugal.com/ecotrophelia-2018/regulamento/
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Para mais informações: 

 

www.ecotropheliaportugal.com 

www.facebook.com/EcotropheliaPortugal 

@ecotropheliaportugal 

ecotrophelia@portugalfoods.org  

+351 220 966 021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS 

http://www.ecotropheliaportugal.com/
http://www.facebook.com/EcotropheliaPortugal
mailto:vfv@ecotropheliaportugal.com
mailto:ecotrophelia@portugalfoods.org
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEt-OHmOzZAhUBvBQKHTXSARsQjRwIBg&url=https://pixabay.com/pt/instagram-s%C3%ADmbolo-logotipo-foto-1581266/&psig=AOvVaw2v2XAImGyIJUAwu4WlqJ4i&ust=1521129737241823
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP2569mOzZAhXHXhQKHdoqByMQjRwIBg&url=http://copan.org.br/?attachment_id%3D1299&psig=AOvVaw31LVdg6GKz9aS7MJq8SqvW&ust=1521129868187229
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi378XemOzZAhWMtRQKHQwqCBYQjRwIBg&url=http://marcelodonati.blogspot.com/2011/10/o-simbolo-arroba-durante-idade-media-os.html&psig=AOvVaw1gX49AY3zm14lIwiycMJKr&ust=1521129938446272

