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Regulamento do Concurso 

1. Introdução 

A fim de promover a integração da ciência e tecnologia e da indústria-

universidade-investigação-finanças no desenvolvimento económico; de promover o 

desenvolvimento de inovação e empreendedorismo de Macau e de incentivar a 

diversidade e actualização industrial de Macau; de construir uma plataforma de 

contacto para empreendedores inovadores e instituições de investimento; de explorar 

talentos de inovação e empreendedorismo, de seleccionar elites de empreendedorismo 

e de expandir oportunidades de desenvolvimento; e de 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 realizaram em conjunto o Concurso 

de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau”. Através das duas edições 

do Concurso de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau”, realizadas 

em 2018 e em 2019, as equipas empreendedoras vencedoras de Macau foram 

recomendadas para cinco concursos nacionais e internacionais, no sentido de encontrar 

mais oportunidades para os jovens empreendedores. Nas últimas edições, os excelentes 

projectos de Macau premiados venceram a medalha de ouro da IEEAC International 

Youth Entrepreneurship Competition, o título de vencedor nacional do Create @ 

Alibaba Cloud Startup Contest e outros prémios, o que se traduz no reconhecimento da 

capacidade das equipas empreendedoras de Macau. Em 2020, as três partes organizam 

a terceira edição do Concurso de Inovação e Empreendedorismo da “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 fase final. Na fase final, 

será seleccionado respectivamente um projecto para o primeiro, o segundo e o terceiro 

lugares. Ao mesmo tempo, serão seleccionados, conforme o tema, no máximo, dois 

projectos para cada um dos seguintes prémios, nomeadamente o Prémio do Grupo de 

Estudantes Universitários, o Prémio do Centro Tocha, o Prémio IEEA, o Prémio 

Protechting de Fosun e o Prémio Create @ Alibaba Cloud. Além de receberem o prémio 

e de terem a oportunidade de serem apresentadas a investidores para receberem 

financiamento comercial, as equipas vencedoras terão oportunidade de participar, em 

2020, por recomendação dos organizadores e em representação de Macau, no Concurso 



de Inovação e Empreendedorismo dos Estudantes Universitários “Internet +” da China, 

no Concurso de Inovação e Empreendedorismo da China, na IEEAC International 

Youth Entrepreneurship Competition, na fase final do Fosun Protechting — Startup 

Accelerator Program e terão ainda a qualificação da região de Guangdong, Hong Kong 

e Macau do Create @ Alibaba Cloud Startup Contest. 

 

2. Concurso 

Primeira fase: fase preliminar  

 A candidatura pública está aberta de 2 de Março a 16 de Junho de 2020. Os 

materiais completos de todos os projectos devem ser apresentados até 16 de Junho. 

Após o período de candidatura, será realizada a avaliação da fase preliminar e, no 

dia 10 de Julho, os 20 projectos apurados para a fase final serão anunciados na 

página oficial (www.myeic.com.mo ou www.mapst.org). 

 

 

Segunda fase: fase final 

Realizada no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau, em 18 de 

Agosto de 2020, a fase final será um roadshow de projectos de 8 minutos, dividido 

em apresentação do plano de negócios (cinco minutos) e resposta às perguntas 

levantadas pelo júri ou instituições de investimento presentes (três minutos). 

Língua do roadshow: chinês ou inglês 

 

3. Categorias de prémio e prémios 

3.1 Concursos de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau” 

— primeiro, segundo e terceiro lugares 

Primeiro lugar — 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 Concursos de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau” 

— Prémio de projectos recomendados 

 

http://myeic.com.mo/
http://www.mapst.org/


Nome da categoria de prémio Vaga 

Prémio de projectos excelentes recomendados 

Prémio 
Concurso em que os projectos 

recomendados vão participar* 

Prémio do Grupo de 

Estudantes Universitários 

No máximo 

duas vagas 

directas 10.000 

patacas e 

um 

certificad

o 

Qualificação final do Concurso de 

Inovação 

e Empreendedorismo dos Estudantes 

Universitários “Internet +” da China 

Prémio do Centro Tocha 

Qualificação final do Concurso de 

Inovação 

e Empreendedorismo da China 

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 

Prémio de Projecto Excelente 

dos Países de Língua 

Portuguesa 

Uma - 

Prémio de Projecto com o 

Maior Valor de Investimento 
Uma - 

* Todos os projectos devem cumprir os requisitos específicos do respectivo concurso; além disso, os 

projectos devem cumprir certos requisitos, para que possam receber o subsídio de recomendação. Mais 

informações encontram-se no ponto 3.3. 

 



3.3 Requisitos para obter os prémios, ser recomendado e receber o subsídio de 

recomendação: 

Concursos de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau” — 

Prémio do Grupo de Estudantes Universitários (prevalecerá a publicação do 

Concurso de Inovação e Empreendedorismo dos Estudantes Universitários “Internet +” 

da China) 

 

◆ Requisitos para ser recomendado: 

 Estudantes de graduação e pós-graduação a estudar em Macau (aplicável a 

todos os grupos); 

 Graduados que se tenham graduado numa instituição de ensino superior de 

Macau nos últimos cinco 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 obter o subsídio de recomendação, é necessário cumprir, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 1. A equipa do projecto deve ser membro do Centro de 

Incubação de Negócios para os Jovens de Macau; 2. Um dos principais membros 

da equipa deve ser um estudante que esteja a estudar ou que se tenha graduado 

numa instituição de ensino superior de Macau nos últimos cinco anos; para quem 

esteja a estudar ou se tenha graduado numa instituição de ensino superior do 

exterior nos últimos cinco anos, deve registar uma empresa junto da Direcção dos 

Serviços de Finanças do Governo da Região Administrativa Especial de Macau. 

 

Concursos de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau” — 

Prémio do Centro Tocha 

◆ Para obter o subsídio de recomendação, é necessário cumprir, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 1. Ser membro do Centro de Incubação de Negócios para 

os Jovens de Macau; 2. A equipa do projecto deve registar uma empresa junto da 

Direcção dos Serviços de Finanças do Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau.  

 

 

 



Concursos de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau” — 

Prémio IEEAC 

◆ Para receber o subsídio de recomendação, é necessário cumprir, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 1. Ser membro do Centro de Incubação de Negócios para 

os Jovens de Macau; 2. O responsável da equipa ser estudante que esteja a estudar 

numa instituição de ensino superior de Macau; ou registar uma empresa junto da 

Direcção dos Serviços de Finanças do Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau. 

 

Concursos de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau” — 

Prémio Protechting de Fosun 

◆ Para receber o subsídio de recomendação, é necessário cumprir, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 1. Ser membro do Centro de Incubação de Negócios para 

os Jovens de Macau; 2. A equipa do projecto deve registar uma empresa junto da 

Direcção dos Serviços de Finanças do Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau. Se o projecto vencedor for um projecto empreendedor de residentes de 

Macau, o Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau ajudará a 

obter mais subsídios para o programa de formação. 

 

 

Concursos de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau” — 

Prémio Create @ Alibaba Cloud 

 

◆ Para receber o subsídio de recomendação, é necessário cumprir, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 1. Ser membro do Centro de Incubação de Negócios para 

os Jovens de Macau; 2. A equipa do projecto deve registar uma empresa junto da 

Direcção dos Serviços de Finanças do Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau. 

 

Concursos de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau” — 

Prémio de Projecto Excelente dos Países de Língua Portuguesa 

◆ Requisitos para receber o prémio: a equipa do projecto deve ser dos Países de 

Língua Portuguesa.  

 



 

 

Concursos de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau” — 

Prémio de Projecto com o Maior Valor de Investimento 

◆ Critérios de avaliação: Serão convidados investidores profissionais para realizar 

investimentos simulados no local, durante o concurso, sendo o prémio atribuído 

ao projecto que obtenha o montante mais alto de investimento.  

 

3.4 Incubando Unicórnios — Delegação de Intercâmbio na Grande Baía 

Guangdong–Hong Kong–Macau para os Jovens Empreendedores da 

China e dos Países de Língua Portuguesa 

As 20 equipas participantes apuradas para a final do concurso terão a oportunidade 

de serem convidadas a participar gratuitamente na delegação de intercâmbio na 

Grande Baía, a ser realizada no dia seguinte à fase final do concurso. O itinerário 

incluirá a visita a grandes incubadoras na Grande Baía Guangdong–Hong Kong–

Macau, para explorar oportunidades de cooperação comercial através de 

intercâmbios com investidores. 

*Tendo em conta que a delegação de intercâmbio visitará várias cidades da Grande 

Baía Guangdong–Hong Kong–Macau, os participantes devem solicitar o visto de 

turismo com múltiplas entradas, ao tratar do seu visto.   

 

3.5 Recepção das equipas do exterior apuradas para a fase final do concurso 

Os organizadores providenciarão alojamento em Macau para as equipas do 

exterior apuradas para a fase final do concurso. Um quarto duplo de padrão para 

três dias e duas noites será proporcionado a cada equipa do projecto. Os custos de 

transporte serão assumidos pelas próprias equipas. 

 

3.6 Recomendação para instituições de investimento 

Os sete projectos com a pontuação mais alta na fase final serão recomendados 

pelos organizadores para as instituições de investimento presentes no concurso, e 

as instituições de investimento terão o direito de avaliar os projectos. Os projectos 

receberão ou não o investimento consoante a decisão das próprias instituições de 

investimento, tratando-se de uma decisão comercial da mesma. 

 



3.7 Requerimento para a entrada no Centro de Incubação de Negócios para os 

Jovens de Macau com isenção das despesas de serviços 

As equipas oriundas de Macau com os seus projectos entre os 20 apurados para a 

fase final do concurso poderão entrar no Centro de Incubação de Negócios para os 

Jovens de Macau, sendo isentas do pagamento das despesas de espaço e do serviço 

de consultoria para empreendedorismo durante um ano, no valor total de mais de 

100 mil patacas. 

* As equipas de Macau que tenham beneficiado do requerimento para a entrada 

no Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau com isenção das 

despesas de serviços não podem voltar a desfrutar deste benefício.    

 

4. Comissão de avaliação e métodos de avaliação 

4.1 Avaliação da fase preliminar: 

A comissão de avaliação fará uma avaliação preliminar online dos projectos 

candidatos e seleccionará 20 projectos excelentes para entrar na fase final do 

concurso de Macau. 

 

4.2 Fase final: 

A comissão de avaliação é composta por um representante de Macau e cinco 

representantes dos concursos em que os projectos são recomendados para 

participar. Na fase final do concurso, os projectos serão apresentados em roadshow 

e a avaliação será feita imediatamente. Os três projectos com a pontuação mais alta 

serão premiados com o primeiro, o segundo e o terceiro lugares, respectivamente. 

Ao mesmo tempo, os representantes dos concursos em que os projectos são 

recomendados para participar seleccionarão, conforme o tema do projecto, dois 

projectos, no máximo, para atribuir os seguintes prémios, nomeadamente o Prémio 

do Grupo de Estudantes Universitários, o Prémio do Centro Tocha, Prémio IEEAC, 

o Prémio Protechting de Fosun e o Prémio Create @ Alibaba Cloud; o 

representante de Macau seleccionará o projecto vencedor do Prémio de Projecto 

Excelente dos Países de Língua Portuguesa e os investidores profissionais 

seleccionarão o projecto vencedor do Prémio de Projecto com o Maior Valor de 

Investimento, através dos investimentos simulados feitos no local. 

 

 



5. Temas do concurso 

O concurso conta com o 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, pela Foshan CITI Lda. e pela Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia. 

Os projectos vencedores terão a oportunidade de participar, em representação de 

Macau, nos concursos internacionais indicados abaixo, para ter formação ou 

concorrer com outros. Os temas dos concursos são, mas não se limitam a, os 

seguintes: 

 

5.1 Tema do Concurso de Inovação e Empreendedorismo dos Estudantes 

Universitários “Internet +” da China 

“Internet+”  

 

5.2 Tema do Concurso de Inovação e Empreendedorismo da China 

Internet, informação electrónica, fabricação avançada, novos materiais, 

biomedicina, novas energias, conservação de energia e protecção ambiental, 

cultura e criatividade 

 

5.3 Tema da IEEAC International Youth Entrepreneurship Competition 

Cidade inteligente, inteligência artificial, transporte inteligente, baixa emissão de 

carbono, vida digital 

 

 

5.4 Tema do Fosun Protechting — Startup Accelerator program 

Tecnologia de seguros, fintech, saúde 

 

5.5  Tema do Create @ Alibaba Cloud Startup Contest 

Temas (incluem mas não se limitam a): Inteligência artificial, design industrial, 

novo retalho, internet das coisas, saúde  

 

6. Métodos de candidatura e apresentação de materiais de candidatura 

6.1 Podem conhecer-se os métodos de candidatura e apresentação de candidatura 

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 através da inscrição directa online 

em startup.myeic.com.mo/2020. 

 

6.2 O sucesso da candidatura será confirmado pelo e-mail enviado pelo grupo de 

assuntos do concurso. 

 

7. Calendário importante 

Item Data Forma 

Data limite para 

a candidatura 
16 de Junho de 2020 

Candidatura online em startup.myeic.com.mo/2020, 

www.myeic.com.mo ou www.mapst.org 

Período de 

avaliação da 

fase preliminar 

De 17 de Junho a 9 de Julho 

de 2020 

20 projectos serão seleccionados para entrar na 

fase final 

Publicação da 

lista final 
10 de Julho de 2020 

Página electrónica do Centro de Incubação de 

Negócios para os Jovens de Macau  

www.myeic.com.mo 

Página electrónica da Associação Promotora das 

Ciências e Tecnologias de Macau  

www.mapst.org 

Fase final do 

concurso 
18 de Agosto de 2020 Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau 

 

8. Local e hora da fase final do concurso 

8.1 Local: Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau 

8.2 Hora: 18 de Agosto de 2020, 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 Competitividade no mercado 

9.5 Capacidade geral da equipa 

http://myeic.com.mo/
http://www.mapst.org/
http://startup.myeic.com.mo/
file://///192.168.1.4/pfm_vol/pfm/PFM/部門文件夾/創新創業部/05%20-%20創孵中心_主辦活動資料/2019%20第二屆澳中致遠創新創業大賽/09%20%20賽務組/章程/myeic.com.mo
http://www.mapst.org/
http://www.myeic.com.mo/
http://www.myeic.com.mo/
http://www.mapst.org/


Nota: Em caso de pontuações iguais, cabe à comissão de avaliação reunir-se para tomar 

a decisão. 

 

10. Regras gerais 

10.1 Todos os dados pessoais enviados pelos candidatos devem ser verdadeiros e 

precisos; os organizadores reservam o direito de exigir os documentos originais 

aos candidatos para verificação. 

10.2 Para ficarem qualificados a serem recomendados para outros concursos, os 

candidatos devem, aquando da candidatura, dar consentimento e autorização 

aos organizadores, no sentido de remeterem todas as informações dos projectos 

ao respectivo concurso.  

10.3 Os organizadores não serão responsáveis por qualquer demora, atraso ou 

candidatura errada decorrentes do processo de candidatura online. 

10.4 Os candidatos devem assegurar que não haja violação dos direitos de 

propriedade industrial registados em diferentes sítios por qualquer outra pessoa 

ou entidade, sendo da inteira responsabilidade dos candidatos a indemnização 

dos danos causados à parte lesada.   

10.5 Se os candidatos tiverem registado os direitos de propriedade industrial dos 

projectos candidatos em diferentes locais, é da inteira responsabilidade dos 

candidatos a protecção dos direitos de propriedade industrial ou de outros 

direitos, e os organizadores não assumem nenhuma responsabilidade pela 

indemnização dos danos causados pela violação dos direitos de propriedade 

industrial dos projectos candidatos. 

10.6 O primeiro, o segundo e o terceiro lugares e os projectos recomendados dos 1.º 

e 2.º Concursos de Inovação e Empreendedorismo da “Parafuturo de Macau”, 

bem como os projectos vencedores das medalhas de ouro e prata da fase final 

nacional das edições anteriores do Concurso de Inovação e Empreendedorismo 

dos Estudantes Universitários “Internet +” da China, não podem voltar a 

participar no concurso. 

10.7 Os vencedores do concurso devem participar nas actividades de promoção 

realizada pelos organizadores em Macau.  

10.8 Os candidatos considerados menores no seu local de residência (em caso da 

RAEM, os candidatos com idade inferior a 18 anos) devem contactar o grupo 



de assuntos do concurso, após a candidatura. 

 

11. Observações 

11.1 Os candidatos consentem expressamente no tratamento dos seus dados pessoais 

por meios automatizados ou não automatizados pelos organizadores e pelos co-

organizadores, de acordo com as disposições da Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 

de Dados Pessoais). As informações fornecidas pelos candidatos serão usadas 

apenas para o concurso. 

11.2 Os candidatos têm o conhecimento de que as fotografias e vídeos tirados durante 

o evento serão usados para fins de promoção do evento. 

11.3 Os projectos vencedores na fase final serão recomendados para áreas de 

concurso correspondentes, e o número de pessoas a receber subsídios de cada 

equipa de projecto que se deslocam ao exterior para receber a formação não 

ultrapassa duas pessoas. 

11.4 Em caso de omissões no presente regulamento, os organizadores reservam o 

direito de fazer alterações, sem aviso prévio. 

11.5 Os organizadores têm o direito de interpretação e da decisão final do concurso. 

11.6 Em caso de disputa sobre a interpretação do presente regulamento, prevalecerá 

a versão chinesa. 

 

12. Publicação das últimas notícias, informações de contacto e formas de 

candidatura 

12.1 Publicação das últimas notícias do concurso 

Página electrónica do Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de 

Macau  

www.myeic.com.mo 

Página electrónica da Associação Promotora das Ciências e Tecnologias de 

Maca  

www.mapst.org 

 

12.2 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 secretariado: events@pfm.com.mo 

http://myeic.com.mo/
http://www.mapst.org/
mailto:cs@pfm.com.mo
mailto:events@pfm.com.mo


 

12.3 Link do concurso:startup.myeic.com.mo/2020 

 


