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Prémio Anual de Gestão, 
Marketing e Comunicação

Parceiro



OBJETIVOS

Reconhecer e premiar o melhor projeto académico nas áreas de gestão, comunicação e
marketing, apresentado por alunos do ensino superior, oriundos das melhores
universidades a nível nacional.

• Potenciar junto dos estudantes universitários uma aproximação à realidade empresarial;

• Aproximar as empresas da população universitária, promovendo a investigação com
especial enfoque na área da gestão, comunicação e marketing, de forma a fomentar
contactos para colaborações futuras.



Elaboração de planos de marketing e comunicação assentes no
desenvolvimento económico e sustentável da região do Baixo
Sabor, com foco na sua biodiversidade, fauna, flora e habitats -
património natural Rede Natura 2000.

ÂMBITO DO PRÉMIO



No âmbito do Prémio existem 3 linhas de orientação para o desenvolvimento dos trabalhos.
Cada Grupo a concurso deverá escolher apenas 1 opção para trabalhar.

a) Desenvolvimento de produtos/serviços turísticos ou agroalimentares;
b) Desenvolvimento de produtos/serviços de conteúdos educativos;
c) Desenvolvimento de projetos de comunicação de sensibilização da população.

Estas linhas de orientação poderão ser desenvolvidas com base num dos seguintes temas:

1. Infraestruturas
2. Programas de comunicação e sensibilização
3. Programas de proteção das espécies

LINHAS DE ORIENTAÇÃO



Os trabalhos poderão incidir sobre infraestruturas, projetos, negócios e iniciativas já
existentes na região, desde que estejam ligados com o tema do concurso;

Aconselha-se a análise prévia da vasta oferta de produtos agroalimentares, turísticos e
culturais já existentes na região;

Um novo produto ou serviço pode traduzir-se somente em novas formas de agregação,
distribuição e/ou promoção;

Os grupos poderão realizar um benchmarking para a elaboração de projetos com cariz sócio
ambiental e políticas de sustentabilidade.

LINHAS DE ORIENTAÇÃO



1. Infraestruturas

A construção do CIARA, Centro de Interpretação Ambiental e Recuperação Animal, é uma das
Medidas Compensatórias EDP (MC 11);

Ribeira da Vilariça (berçário), uma das Medidas Compensatórias (MC) EDP que consiste na
recriação de um ambiente de desova e maternidade de peixes numa ribeira, como substituto
do anterior habitat;

Parque Natural, um projeto em estudo pela associação de municípios do Sabor que tem por
objetivo, a valorização, divulgação, monitorização do património natural e cultural do
território.

EXEMPLOS

Linhas de Orientação

a)Desenvolvimento de produtos/serviços turísticos ou agroalimentares
b)Desenvolvimento de produtos/serviços de conteúdos educativos
c)Desenvolvimento de projetos de comunicação de sensibilização da população



2. Programas de comunicação e sensibilização
• Incêndios
Tema de sensibilização da população para prevenção de incêndios. É uma MC EDP que tem
como obrigação a proteção de área de 6562 ha.

• Combate às espécies exóticas de peixes na albufeira
Tema de sensibilização da população.

3. Programas de proteção de espécies
• Morcego
Programa de recuperação e criação de abrigos e habitats para quirópteros (MC 5 EDP).
Colocação de 160 caixas abrigo em manchas florestais para morcegos arborícolas.

EXEMPLOS

Linhas de Orientação

a)Desenvolvimento de produtos/serviços turísticos ou agroalimentares
b)Desenvolvimento de produtos/serviços de conteúdos educativos
c)Desenvolvimento de projetos de comunicação de sensibilização da população



• Proteção de Habitats Prioritários – Sobreiros, Azinheiras e Zimbros

Plantação de 220 ha de sobreiros, azinheiras e zimbros (o equivalente a 263 campos de
futebol).

EXEMPLOS

Linhas de Orientação

a)Desenvolvimento de produtos/serviços turísticos ou agroalimentares
b)Desenvolvimento de produtos/serviços de conteúdos educativos
c)Desenvolvimento de projetos de comunicação de sensibilização da população

Em qualquer uma das opções é obrigatório:

• Estruturar a ideia de projeto e desenvolvê-la;
• Apresentar a forma como se poderá garantir a sustentabilidade económica da ideia de

negócio, dando particular atenção a análise de mercados, canais de distribuição e
promoção.



No site do concurso www.geracaoedp.edp.pt/universitychallenge, os grupos de trabalho

encontram o Briefing para a edição de 2016 do EDP University Challenge que contém

informação sobre a EDP, o regulamento do concurso, os temas a trabalhar entre outras

orientações.

BRIEFING

http://www.geracaoedp.edp.pt/universitychallenge


Data limite de inscrições 

22 Novembro 2012

Data de entrega dos projetos
26 Fevereiro 2013

Data limite de inscrições 

12 Março 2013

Data de entrega dos projetos
18 Junho 2013

Avaliação dos projetos
Junho e Julho 2013

Cerimónia de entrega de prémios
Outubro 2013

1.º Semestre

2.º Semestre

CRONOGRAMA

Divulgação Desenvolvimento de projetos Avaliação/Cerimónia

Limite inscrições
05-04-2016

Limite entrega dos Trabalhos e Ficha Resumo
08-06-2016

Cerimónia de 
Premiação

10-2016
Preenchimento e envio da ficha 

de projeto
19-04-2016



ACOMPANHAMENTO

O Prémio dispõe de uma Comissão de Acompanhamento que irá apoiar os grupos no 
desenvolvimento dos respetivos trabalhos através de um Processo de Acompanhamento.

Fase de Acompanhamento e Orientação

Apoio e aconselhamento
Os grupos poderão consultar a Comissão de Acompanhamento sempre que considerem
necessário. No entanto, não serão disponibilizadas informações de caracter privado e todo o
processo de pesquisa de informação é da responsabilidade do próprio grupo.

Envio da Ficha de Projeto até o dia 19 de Abril  

A Comissão de Acompanhamento dará um feedback no prazo máximo de duas semanas



Metodologia aplicada no
desenvolvimento do projeto

Elevator Pitch / Cerimónia Premiação 

Inovação e Criatividade

Plano de implementação 
do projeto

Potencial de implementação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Apresentação do projeto
(Relatório formal)



CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS

Os grupos semifinalistas farão, em vídeo, uma breve
apresentação de 2 minutos, onde apresentarão os seus
projetos e principais objetivos. Este vídeo será colocado no
site do prémio e estará aberto a votação do público em geral.
O grupo que obtiver mais votos tem acesso direto aos 5
finalistas.

Elevator Pitch

Finalistas
Os grupos finalistas terão, em palco, uma conversa com
representantes do Júri. Este momento de interação com o
Júri é relevante para a escolha final dos vencedores.



Os estudantes que façam parte da equipa vencedora poderão ter a
possibilidade de realizar um estágio na EDP.
Os 15 grupos semifinalistas terão a oportunidade de participar num
programa de Pitch Bootcamp com a Spark Agency.

PRÉMIOS

5.000€ Grupo Vencedor 1.500€

3.000€ Segundo Classificado 1.000€

2.000€ Terceiro Classificado 750€

Prémio para Grupos Prémio para Professores



www.geracaoedp.edp.pt/universitychallenge

• Toda a informação sobre o Prémio e a EDP e o Briefing para desenvolvimento do trabalho 
encontra-se no site do EDP University Challenge.

• A inscrição, o preenchimento da Ficha Projeto e o envio do trabalho final são feitos sempre 
através do  site. 

COMO PARTICIPAR



Dúvidas sobre os processos de inscrição e de entrega de trabalhos ou outros 

esclarecimentos adicionais:

EDP University Challenge

Contacto: Inês Brusco, Catarina Gonçalves e Higor Esteves

E-mail: edpuniversitychallenge@gmail.com

Telefone: 217 820 316

CONTACTOS

mailto:edpuniversitychallenge@gmail.com


UM BOM PLANO

FAZ-TE CRESCER

Aceitas o desafio?


