New Entrant netWork: Business models for Innovation,
entrepreneurship and resilience in European agriculture

REGULAMENTO DO CONCURSO
OBJECTIVO
Este concurso é realizado no âmbito do projecto europeu Newbie e tem como objetivo premiar novos modelos de
negócio que resultam de formas inovadoras de ultrapassar as dificuldades/barreiras com que os novos empresários
agrícolas se deparam quando se tentam estabelecer num negócio agrícola.
No Newbie, os novos empresários agrícolas são definidos como qualquer pessoa que inicia um negócio agrícola ou
que se envolve num negócio agrícola já existente. São pessoas de um amplo leque de idades, experiências agrícolas e
recursos e podem entrar na agricultura em qualquer fase da sua vida profissional. Enfrentam barreiras comuns
relacionadas com o acesso à terra, força de trabalho, capital, mercado, conhecimento e as redes necessárias para
adquirir estes recursos.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
1. Exploração agrícola na região do Alentejo, podendo incluir serviços na exploração agrícola (ex. turismo rural)
no entanto tem que incluir produção agrícola;
2. Recurso a cadeias curtas de comercialização para escoamento dos produtos (não necessariamente de forma
exclusiva);
3. Empresa (em nome individual ou não) que esteja estabelecida na área agrícola há menos que 10 anos
(inclusive);
4. O modelo de negócio tem que ter sido posto em prática há pelo menos 2 anos e estar a funcionar
actualmente;
5. Qualquer idade do agricultor é elegível.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1.

Novidade/originalidade do produto, mercado e/ou serviço oferecido;

2.

Rentabilidade e outros impactos sociais;

3.

Como resolveu/ultrapassou as principais barreiras aos novos empresários agrícolas (ex. acesso à terra, a
mão-de-obra, acesso ao mercado, rendimento, …);

4.

Possível replicabilidade por outros novos empresários agrícolas.
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO
1. Os concorrentes deverão:
 submeter o formulário de descrição do seu modelo de negócio (http://bit.ly/PremioNEWBIE2018) ;
 registar-se como membro do Newbie com um perfil de produtor (http://www.newbieacademy.eu/membership-pt/) ;
2. As fichas de candidatura serão listadas e as 5 primeiras seleccionadas poderão ser alvo de visita à
exploração, devendo assinar o formulário de consentimento informado. Os membros do Grupo de
Acompanhamento do projecto Newbie farão as visitas para discutirem os modelos de negócio;
3. O vencedor é seleccionado pelo Grupo de Acompanhamento do projecto;
4. Os resultados serão divulgados publicamente.

PRÉMIO
Prémio no valor de 500 € que inclui:
 formação específica ou visita a outros exemplos de inovação na Europa;
 vídeo sobre a exploração do vencedor para divulgação;
 placa indicativa do prémio para ser colocada na exploração do vencedor;
 oportunidade para estar presente num encontro internacional do Newbie com outro vencedor de outro
país (2019 ou 2021) que dará oportunidade para:
 formação/treino
 aprendizagem sobre novos modelos de negócio
 ligações com outros novos empresários agrícolas
 o vencedor será anunciado na página do Newbie e na imprensa nacional da área agrícola.

CONTACTOS
www.icaam.uevora.pt
Telefone: 266760885 ext.44109
Email| arcs@uevora.pt
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