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Prémio de Investigação BioAdvance 

Concurso de Ideias 

.: Regulamento :. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao abrigo do Protocolo de Colaboração e Mecenato entre a BIOADVANCE – THE NEXT 

GENERATION, LDA (BioAdvance) e a UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO 

DOURO (UTAD), assinado a 29 de janeiro de 2021, com vista a “... promover o 

desenvolvimento e a difusão de projetos de interesse comum às duas instituições, nas suas 

áreas de trabalho...” em particular “... nas áreas cientificas e tecnológicas...” ligadas às 

matérias primas que vêm descritas na Diretiva das Energias Renováveis (REDII) para 

combustíveis avançados, transposta parcialmente pelo DL n.º 117/2010 de 25 de 

Outubro alterado pelo DL n.º 8/2021 de 20 de Janeiro, e cujas matérias primas vêm 

descritas no anexo IV, parte A, é lançado o “Prémio de Investigação BioAdvance”, que 

será concretizado através da realização de um Concurso de Ideias. 

A UTAD será a entidade que promove o Concurso de Ideias “Prémio de Investigação 

BioAdvance” (concurso), o qual tem como objetivo geral “Promover a Investigação de 

Base na área dos combustíveis avançadas no quadro da Diretiva das Energias 

Renováveis”. 

 

ARTIGO 1.º - OBJETO 

1.1. O presente regulamento estabelece as bases normativas do Concurso de Ideias 

“Prémio de Investigação BioAdvance”, destinado a investigadores envolvidos em 

trabalhos de investigação realizados na UTAD. 

1.2. O prémio destina-se a apoiar financeiramente o trabalho de investigação a 

realizar por membros integrados ou colaboradores dos Departamentos, 

Laboratórios e Centros de Investigação da UTAD na área da produção de 

biocombustíveis e áreas afins (combustíveis alternativos, valorização de resíduos 

para combustíveis avançados, entre outros). 
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1.3. As ideias a concurso deverão abranger o conhecimento multidisciplinar nas 

seguintes áreas: 

a. Ciências da Terra e do Ambiente; 

b. Engenharia Mecânica; 

c. Ciências Químicas; 

d. Física. 

 

ARTIGO 2.º - FINANCIAMENTO 

2.1. O Financiamento deste Concurso (Prémio) é atribuído pela BioAdvance ao 

Abrigo da Lei do Mecenato Científico. 

2.2. À ideia vencedora deste Concurso, será atribuído um prémio no valor de 10 000 

(dez mil) euros, destinado a suportar os encargos com a realização da investigação 

inerente à ideia premiada. 

2.3. O valor monetário do prémio é entregue pela BioAdvance à instituição de 

acolhimento, a qual o afetará em exclusivo ao projeto premiado, conforme se define 

no artigo anterior. 

2.4. São consideradas despesas elegíveis no âmbito do prémio a atribuir (de acordo 

com o Orçamento estimativo entrega com a candidatura) as despesas diretamente 

ligadas à execução do projeto, até aos limites: 

a. Missões no âmbito da execução do projeto, deslocações e estadias (até 

10%); 

b. Aquisição de consumíveis e outros materiais destinados à investigação (até 

20%); 

c. Despesas com a aquisição de serviços laboratoriais a 3ºs (até 20%); 

d. Compra de Equipamentos (até 30%); 

e. Contratação de Recursos Humanos (até 30%); 

f. Outros quando devidamente justificáveis. 

2.5. As despesas apresentadas deverão ser devidamente justificadas, evidenciando 

de forma clara e objetiva a sua aplicação integral na execução do projeto. 
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ARTIGO 3.º - JÚRI DO CONCURSO 

3.1. Ao Júri do Concurso cabe a deliberação sobre a seleção da ideia vencedora.  

3.2. O Júri do Concurso é composto por 3 (três) elementos, dois nomeados pela 

BioAdvance e o terceiro será um representante nomeado pela UTAD. 

3.3. De entre os 3 (três) elementos indicados para o Júri, caberá à BioAdvance 

indicar o Presidente do Júri. 

3.4. O Júri do Concurso poderá deliberar não atribuir o Prémio no caso de falta de 

qualidade das Ideias à Concurso. 

3.5. O Júri do Concurso é soberano nas decisões, não havendo lugar a impugnação 

ou recurso. 

3.6. Das reuniões do Júri serão elaboradas as respetivas atas. 

 

ARTIGO 4.º - ELEGIBILIDADE DAS CANDIDATURAS 

4.1. Podem candidatar-se ao Concurso, investigadores integrados ou colaboradores 

em Centros da Investigação da UTAD, nas áreas científicas referidas em 1.3 deste 

Regulamento. 

4.2. As candidaturas são em grupo (no mínimo 3 – três - elementos), devendo 

integrar no mínimo 2 (duas) das áreas científicas das referidas em 1.3 deste 

Regulamento. 

4.3. Os grupos a concurso deverão nomear um interlocutor (Líder) que representa o 

grupo em todas as fases do concurso. 

4.4. São aceites à concurso os projetos nas seguintes áreas: 

a. Projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico - 

dirigidos a questões científicas ou conceitos originais e relevantes, tendo 

como referência padrões internacionais, que contribuam de forma 

significativa para o avanço do conhecimento no âmbito da produção e 

incorporação de biocombustíveis. 

b. Projetos de investigação de caráter exploratório - correspondendo a uma 

investigação científica ou tecnológica no âmbito da produção e 

incorporação de biocombustíveis que se destina à exploração de ideias ou 
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conceitos que sejam considerados como apresentando originalidade e/ou 

potencial de inovação. 

4.5. Não é permitida a participação de elementos do júri. 

4.6. Os elementos de cada grupo só podem participar numa proposta. 

 

ARTIGO 5.º - FORMALIZAÇÃO E PRAZOS DA CANDIDATURA 

5.1. A inscrição é gratuita. 

5.2. Só serão admitidas a concurso as candidaturas registadas no formulário 

próprio disponível em https://www.utad.pt/investigar/mecenas/ (página da UTAD 

com referência à BioAdvance). 

5.3. O Prazo para a apresentação das candidaturas decorre desde a comunicação 

da sua abertura pelo Promotor, pelo prazo de 30 (trinta) dias seguidos. 

5.4. O Promotor poderá adiar o prazo para o encerramento do período de 

candidatura. 

5.5. Na candidatura deverão constar: 

a. Curriculum Vitae dos elementos que compõem a equipa (máximo de 4 

páginas, letra Times New Roman 12, espaço e meio) com os respetivos 

códigos “Ciência ID”; 

b. Resumo/abstract do trabalho de investigação que propõem para o Concurso 

de Ideias (máximo 200 palavras); 

c. Plano do trabalho de investigação a realizar (máximo 5 páginas, letra Times 

New Roman12, espaço e meio); 

d. Orçamento do trabalho de investigação a realizar (material e equipamentos, 

viagens, etc.), justificações e plano financeiro; 

e. Outra documentação considerada relevante para a avaliação científica da 

candidatura. 

 

ARTIGO 6.º - ATRIBUIÇÃO E ENTREGA DO PRÉMIO 

6.1. A atribuição do prémio ao projeto vencedor decorrerá até ao final do ano de 

2021. 
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6.2. O Líder do projeto premiado, será avisado através de notificação por correio 

eletrónico. 

6.3. O premiado deverá fazer menção ao prémio nas comunicações científicas 

relativas ao projeto, fazendo uso do logotipo da BioAdvance – The Next Generation, 

lda. 

6.4. O valor do prémio deverá ser integralmente aplicado no desenvolvimento da 

Ideia. O grupo vencedor deverá reunir os orçamentos necessários para que a UTAD 

possa proceder à sua aquisição e pagamento. 

 

ARTIGO 7.º - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

7.1. A atribuição do prémio terá em consideração: 

a. Capacidade científica e interdisciplinar da equipa (adequação de recursos 

humanos) [1-6 valores] 

b. Coerência do Plano do trabalho de investigação [1-5 valores] 

c. Exequibilidade Plano do trabalho de investigação [1-5 valores] 

d. Relevância/Impacte (aplicabilidade e valor económico dos resultados) [1-4 

valores] 

7.2. Caso o júri assim o pretenda, poderá convidar os candidatos a efetuar uma 

exposição presencial do projeto, bem como solicitar evidências ou comprovativos 

adicionais para avaliação final. 

 

Artigo 8.º - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

8.1. A equipa vencedora deverá apresentar um relatório escrito, ao fim de 1 (um) 

ano da sua atribuição, com as conclusões/resultado que atingiu com a execução 

do projeto. 

8.2. Se justificado por comunicação enviada até 30 dias antes da data mencionada 

em 8.1. este prazo poderá ser prolongado por um período adicional de até 3 

meses. 

8.3. A não apresentação do relatório dentro dos prazos mencionados nos números 

anteriores obrigará à devolução integral do montante do prémio e à inelegibilidade 

dos membros da equipa para futuras edições do prémio. 
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ARTIGO 9.º - DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. O Promotor do Concurso (a UTAD) irá constituir uma equipa técnica que 

assessore todo o desenrolar deste concurso e que prestará todos os 

esclarecimentos que venham a ser solicitados. 

9.2. Os candidatos assumem toda a responsabilidade decorrente da sua 

participação. 

9.3. É da total responsabilidade dos candidatos garantirem a legitimidade para 

apresentar a candidatura e autoria da ideia a concurso. 

9.4. A entidade de acolhimento e o júri garantem a confidencialidade da 

informação transmitida durante o processo de candidatura e avaliação dos 

projetos apresentados a concurso. 

9.5. O Promotor deste Concurso reserva-se no direito de modificar, adiar ou 

cancelar a competição ou alterar as datas ou as condições, se for obrigado a tal, 

por motivos independentes à sua vontade.  

9.6. A participação neste concurso implica a completa aceitação do presente 

regulamento pelos concorrentes.  

9.7. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por deliberação do 

Júri do concurso de acordo com a Lei específica. 

 

Vila Real, 08 de abril de 2021 


