
                                                   
 

 1 de 1 
 

 
Projeto Link Me Up - 1000 ideias - Sistema de apoio à cocriação de inovação, criatividade e 

empreendedorismo - COMPETE - Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Promoção do Espírito 

Empresarial, AAC nº 01/SIAC/2020 

 

Concurso Nacional de Ideias de Cocriação de Inovação - Critérios de Seriação das Equipas no 

Politécnico de Coimbra  

 

1. O projeto “Link Me Up - 1000 ideias - Sistema de apoio à cocriação de inovação, criatividade 

e empreendedorismo” promove o espírito empresarial através da capacitação e da cocriação 

de inovação entre organizações/empresas e equipas multidisciplinares de estudantes, 

potenciando um ambiente de inovação no território. 

2. O presente documento estabelece as regras aplicáveis pelo Politécnico de Coimbra para a 

seriação das equipas elegíveis para o Concurso Nacional de Ideias de Cocriação de Inovação.  

3. São elegíveis para participação no Concurso Nacional de Ideias de Cocriação de Inovação, 

todas as equipas que concluam com sucesso o processo de cocriação, desde que cumpram 

os requisitos do projeto Link Me Up. 

4. Por equipas de cocriação de inovação entende-se equipas multidisciplinares, constituída por 

estudantes de diferentes perfis, professores na qualidade de facilitadores e representantes 

de entidades públicas ou privadas (empresas/organizações). As equipas de cocriação de 

inovação trabalham em conjunto para a resolução de desafios/problemas reais lançados 

pelas empresas/organizações, numa perspetiva de orientação estratégica futura. 

5. A equipa classificada em primeiro lugar no Politécnico de Coimbra: i) tem acesso ao Concurso 

Nacional de Ideias de Cocriação de Inovação; ii) tem acesso à participação em evento 

internacional de partilha de experiências de cocriação, inclui alojamento e viagem (a realizar 

até dezembro do ano seguinte). 

 
Critérios de Seriação das Equipas 

Critérios (pontuado de 1 a 5) Ponderação 

A - Avaliação pelos facilitadores  

(Cumprimentos das tarefas semanais, relatório final, apresentação oral final) 
25 

B - Avaliação pelos pares 15 

C - Avaliação pelo júri externo (Pitch final) 

(Clareza da comunicação, criatividade, robustez e grau de inovação dos resultados, 

argumentação) 

60 

Total 100 

- Em caso de empate, serão consideradas sequencialmente as pontuações obtidas nos critérios 

C, A, e B.  

- O júri é soberano na deliberação, não havendo lugar a reclamações da sua decisão. 

- A lista de seriação das equipas será divulgada no portal do Politécnico de Coimbra. 


