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EDITAL

O iUP25k - Concurso de Ideias de Negócio da Universidade do Porto é composto por
duas etapas com características distintas - etapa geral e etapa final.
O presente Edital reúne as necessárias informações para poder concorrer. A leitura do
edital do concurso não dispensa a consulta das linhas orientadoras do iUP25k.

Período de candidaturas - 1 de abril a 25 de abril
As ideias de negócio concorrentes deverão ser apresentadas de 1 de abril a 25 de abril,
até às 23h59m, através de formulário digital, disponível na plataforma Santander X em
https://www.santanderx.com/calls/banco-santander-training-iup25k-concurso-deideias-de-negocio.
Antes de preencherem e submeterem o formulário, as equipas concorrentes ao iUP25k
deverão produzir vídeo de apresentação da ideia de negócio de até 3 minutos.
No formulário de candidatura deverá ser incluído o link URL do vídeo, gerado na
plataforma multimédia Youtube em visibilidade pública, que permitirá à Organização o
acesso ao vídeo sobre a ideia apresentada a concurso.
A Universidade do Porto adverte que os direitos de autor sobre imagens, sons e outras
componentes do vídeo a apresentar na candidatura devem, ao abrigo da lei, ser
salvaguardados. Certifique-se que os elementos a apresentar são originais, produzidos
pelas equipas candidatas, abertos ao uso livre (open source), ou que o seu uso foi
autorizado por quem detém os direitos de autor.
A Universidade do Porto não se responsabiliza pelo uso indevido de criações protegidas
por direito de autor.
Etapa geral – 26 de abril a 9 de maio
Nesta etapa as ideias a concurso vão ser selecionadas por painel de peritos a partir da
análise do formulário de candidatura e do vídeo, de acordo com os critérios de avaliação
indicados nas linhas orientadoras do concurso. As 10 ideias mais bem classificadas vão
passar à etapa final do iUP25k. As equipas finalistas serão anunciadas no dia 9 de maio.
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Etapa final – 19 de maio a 26 de maio
Nesta etapa, as 10 equipas finalistas vão participar no BIP Ignition, um programa
intensivo de três dias no qual é obrigatório participarem. O BIP Ignition assenta nas
metodologias lean start-up e customer development & validation, e permite explorar
ferramentas de design thinking para ideação e conceção de modelos de negócio bem
como aplicação de técnicas de elevator pitch para apresentação das ideias.
Cada equipa terá que se fazer representar com um mínimo de 1 elemento. Este
programa realiza-se nos dias 19, 20 e 23 de maio, em local a definir.
Os 10 projetos finalistas competirão pelos prémios do concurso frente a júri do concurso
na final do iUP25K no dia 26 de maio.
Para mais informação consulte a página do iUP25K (https://iup25k.up.pt/).
Para esclarecimentos adicionais contacte a Organização do iUP25k através do endereço
de email bip@reit.up.pt ou através do telefone +351 220 408 077.

O iUP25K e o BIP Ignition são ações do projeto UI-CAN - Universidades como Interface para o
Empreendedorismo, financiado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia.
A presente edição do iUP25K conta com a parceria da PATENTREE, do Santander Universidades e da
UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da U.Porto.
O iUP25K conta também com o apoio do SPIN UP, projeto cofinanciado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, através do Programa de Cooperação Transfronteiriça INTERREG V A EspanhaPortugal 2014-2020 (POCTEP).
O apoio do Santander Universidades à organização desta iniciativa inclui disponibilização de plataforma
para inscrição de participantes, para o que será necessário criar uma conta na plataforma SantanderX. Os
dados inseridos na referida plataforma serão utilizados para a gestão desta iniciativa e para eventuais
comunicações relacionadas com a mesma. Não serão utilizados pelo Santander Universidades para outras
finalidades, a não ser que o autorizem expressamente. Para mais informação sobre a forma como o
Santander trata os seus dados, pode consultar a Política de Privacidade aqui: For End Users.
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