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PRÉMIOS HORTOFRUTÍCOLAS COTHN 2014 

REGULAMENTO 

O Centro Operativo e Tecnológico Hortofruticola Nacional, enquanto entidade promotora da 
Gala Viva “Frutas & Legumes 2014”, no âmbito do projeto «HortINOV 2020» institui os 
prémios de reconhecimento à Inovação Hortofrutícola Nacional, por meio dos “Prémios 
Hortofrutícolas COTHN 2014”, cuja atribuição se rege pelos seguintes artigos: 
 

ARTIGO 1  

(Natureza e objetivos)  
A Gala Viva “ Frutas & Legumes 2014” é um evento mediático que procura mobilizar a 
generalidade dos agentes da fileira hortofrutícola para divulgar e promover as iniciativas 
que apostaram na inovação e cooperação tecnológica, destacando-se pelo seu caracter 
empreendedor, pela valorização da produção nacional e pela promoção e organização.  
 
Os “Prémios Hortofrutícolas COTHN 2014” têm os seguintes objetivos específicos:  
1. Reconhecer a inovação e desenvolvimento tecnológico, como motor de crescimento 
económico e valorização da produção nacional, designadamente através da dinamização 
do empreendedorismo, do aumento da competitividade, quer no mercado interno, quer no 
mercado internacional.  

2. Reforçar a interligação entre o conhecimento científico e tecnológico e as actividades 
produtivas, adequando-se às necessidades do sector, à melhoria do desempenho das 
empresas e à incorporação dos resultados nos produtos a oferecer ao consumidor. 

3. Reconhecer, promover e premiar boas práticas e projetos, produtos e serviços 
inovadores, de investigação e desenvolvimento, iniciativas de mobilização que promovam 
cooperação entre os diversos agentes das fileiras.  

 

4. Dar visibilidade aos projetos, produtos e serviços que se caracterizem pelo mérito e 
excelência no seu segmento, e que contribuem para a sustentabilidade e o 
desenvolvimento da economia nacional. 
 
ARTIGO 2  
(Apresentação da candidatura)  
Podem candidatar-se aos prémios previstos no presente Regulamento todas as todas as 
pessoas singulares e coletivas estabelecidas em território nacional, nomeadamente:  

• Administração Pública  

• Associações sectoriais  

• Cidadãos em nome individual  

• Empresas  

• Organizações não-governamentais  

• Profissionais em nome individual  

• Estabelecimentos de ensino 
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ARTIGO 3  
(Categorias de Prémios)  
1. “Prémios Hortofrutícolas COTHN 2014” tem as seguintes categorias:  
a) Produto Inovação  

b) Cooperação Internacional 

c) Inovação Organizacional 

d) Desenvolvimento Sustentável 
e) Inovação Jovem Empreendedor 
  
2. Nas diferentes categorias serão aceites candidaturas de acordo com o estabelecido no 
ponto 4. 

 

3. Cada candidatura só pode concorrer a uma das categorias.  

 

4. Para cada categoria o objetivo é:  

a) Produto Inovação – Premiar novos produtos, serviços ou processos na área da 
hortofruticultura que se encontrem disponíveis no mercado, sejam sustentáveis no negócio 
da organização e que se distingam pelo seu grau de inovação para o país; 

b) Cooperação Internacional – Premiar empresas que tenham ou estejam a promover ou 
participar em projetos de I&D e Inovação na área hortofrutícola, desenvolvidos em 
consórcio com outras entidades europeias e cujos resultados apresentem benefícios claros 
para a sua organização e para a dinâmica do mercado; 

c) Inovação Organizacional – Premiar entidades e iniciativas que apresentem novas 
formas de organização na prática do negócio, podendo ocorrer ao nível estrutural, de 
organização do trabalho, relações externas, de novos ou melhorados métodos ao nível do 
marketing, imagem, marca e promoção da organização; 

d) Desenvolvimento Sustentável – Premiar projetos ou iniciativas inovadoras que 
promovam o desenvolvimento sustentável da hortofruticultura e que contribuam para uma 
maior sensibilização para a sustentabilidade dos recursos agrícolas, bem como para a 
preservação ambiental, para o consumo sustentável e para a economia verde; 

e) Inovação Jovem Empreendedor – Premiar indivíduos até aos 40 anos que, devido às 
suas características, promovam o empreendedorismo jovem e a valorização da produção 
hortofrutícola nacional e que se distingam pela Inovação do negócio e dinâmica económica 
e empresarial. 

5. Não existirá número mínimo nem máximo de candidaturas por categorias. 
 
ARTIGO 4  
(Elegibilidade)  
1. Todas as candidaturas devem ser submetidas, exclusivamente, em formato digital, 
através do preenchimento do formulário de candidatura disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1r_CB1iuzM4YJ_cveHle-

yLWRqvDJMk2qohipWvO8i1w/viewform?usp=send_form 
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2. As candidaturas são consideradas elegíveis se cumprirem as seguintes condições:  

a) Preenchimento do Formulário de Candidatura em língua portuguesa;  

b) Submissão das candidaturas até às 18:00 horas do dia 07 de novembro de 2014. 

 
ARTIGO 5  
(Critérios de avaliação)  
1. Os critérios de avaliação para cada categoria são:  
 
a) Produto Inovação  

• Grau de inovação e diferenciação da solução;  

• Potencial de impacto no mercado; 

• Potencial de impacto na competitividade da organização. 
 
b) Cooperação Internacional  

• Nível de envolvimento da empresa no projeto; 

• Impacto dos resultados do projeto para a hortofruticultura nacional; 

• Dimensão do projeto (avaliado pelo nº de parceiros, pelo orçamento do projeto e 
pela abrangência geográfica). 

 
c) Inovação Organizacional  

• Grau de inovação da abordagem face a outras entidades hortofrutícolas; 

• Impacto na notoriedade e competitividade da marca; 

• Impacto das ações na dinâmica interna da organização. 
 

d) Desenvolvimento Sustentável  
• Grau de inovação da solução apresentada; 

• Impacto da solução na sustentabilidade da hortofruticultura; 

• Capacidade de repercussão do projeto ou iniciativa no comportamento/atitude dos 
consumidores. 

 
d) Inovação Jovem Empreendedor  

• Grau de inovação; 

• Viabilidade económico-financeira do negócio; 

• Capacidade de exequibilidade financeira e operacional do jovem empreendedor. 
 

ARTIGO 6  
(Divulgação)  
Os “Prémios Hortofrutícolas COTHN 2014” serão divulgados na Gala, no site do COTHN e 
ainda nas plataformas de comunicação e divulgação das entidades institucionais e 
parceiras – sites, redes sociais, etc.  
 
ARTIGO 7  
(Prémios)  
1. Os “Prémios Hortofrutícolas COTHN 2014” prevêem a atribuição dos seguintes prémios:  

a) Um Galardão para cada categoria;  

b) Atribuição de um valor monetário a ser entregue pelo premiado a uma instituição de 
solidariedade social, a indicar na candidatura. 
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ARTIGO 8  
(Composição e Competências do Júri)  
1. Os “Prémios Hortofrutícolas COTHN 2014” serão atribuídos por um júri constituído pela 
Direção do COTHN, o Presidente da Assembleia Geral, Presidente do Conselho Fiscal e 
pela Secretária Geral. 

 

2. Emitir parecer e decisão sobre a atribuição dos prémios. 
 
ARTIGO 9 
(Deliberações do Júri)  
1. O Júri delibera com total independência, com base na grelha de avaliação previamente 
definida.  

2. As candidaturas serão ordenadas de acordo com a classificação final atribuída na grelha 
de avaliação, vencendo o melhor classificado.  

3. O Júri poderá deliberar, por maioria, a atribuição do Prémio, caso considere que o 
melhor classificado satisfaça os critérios de avaliação.  

4. Os membros do Júri não poderão concorrer a um prémio. 

5. Os membros do júri podem abster-se da avaliação de uma ou mais candidaturas 
alegando conflito de interesses, sendo a classificação geral ajustada para a ausência 
dessa avaliação.  

6. Os membros do júri podem não atribuir a categoria, caso não reúna os critérios de 
avaliação. 

 

ARTIGO 10 
(Divulgação da decisão e entrega do Prémio)  
1. Os candidatos premiados comprometem-se a permitir que a sua imagem e dados sejam 
divulgados, com vista à promoção da Gala Viva “Fruta & Legumes 2014”.  

2. A decisão de atribuição dos Prémios será comunicada e divulgada no evento, a realizar-
se no dia 14 de Novembro, e através dos órgãos de comunicação social e demais 
plataformas de comunicação definidas no Artigo 6.  
 
ARTIGO 11 
(Confidencialidade)  
1. O júri compromete-se a manter a confidencialidade da Documentação de Suporte que 
acompanha o formulário referente às candidaturas submetidas, sendo o COTHN o fiel 
depositário de toda a documentação.  

2. A reunião final de avaliação das candidaturas será presencial e o local de realização na 
sede do COTHN em Alcobaça. 

 
ARTIGO 12 
(Disposições finais)  
A candidatura aos “Prémios Hortofrutícolas COTHN 2014” implica a aceitação do presente 
Regulamento.  
 
 
Alcobaça, 26 de Setembro de 2014                    

 


