CONDIÇÕES DE CANDIDATURA
Critérios de avaliação das candidaturas


Adequação de cada carreira ao objectivo central do Prémio



Carreira reveladora de atitudes e competências consensualmente associadas ao
empreendedorismo (em particular, gosto pela concretização, aceitação de riscos calculados,
tolerância ao erro, capacidade de aprendizagem com a experiência, partilha do conhecimento,
procura de excelência, responsabilização)



Utilização da capacidade empreendedora na promoção de iniciativas inovadoras, à luz de critérios
adoptados internacionalmente (ou seja, iniciativas conduzindo a novos produtos, serviços,
processos, formas de organização ou mercados)



Sustentabilidade económica e social das iniciativas em causa



Contributo para a aproximação entre o Portugal e os países estrangeiros onde o candidato
desenvolva ou tenha desenvolvido a sua carreira



Carreira reveladora de uma integração efectiva do candidato e das suas iniciativas no contexto
sócio-económico dos respectivos países de acolhimento



Respeito pelos valores fundamentais de cidadania.
Estrutura de candidatura a submeter



Resumo da carreira do cidadão português residente no estrangeiro, com indicação das principais
iniciativas de natureza económica ou social (uma página, no máximo, com fonte de tamanho 12 e
espaçamento simples entre linhas)



Descrição detalhada da carreira do candidato (máximo de 10 páginas, com fonte de tamanho 12 e
espaçamento simples entre linhas), incluindo



o

Apresentação da carreira, com indicação de datas, resultados conseguidos, dificuldades
sentidas em cada fase e formas encontradas para as ultrapassar, apoios recebidos e prestados
no decurso da carreira e

o

Discussão das razões pelas quais a carreira é merecedora do Prémio, à luz do objectivo central
(ver cláusula 1.ª) e de cada um dos critérios de avaliação adoptados (ver cláusula 4.ª).

Cartas de instituições portuguesas ou dos países onde os candidatos tenham desenvolvido a sua
carreira (exceptuadas aquelas envolvidas na submissão dos processos de candidatura),
manifestando apoio ao mérito do candidato, à luz do objectivo central do Concurso ou dos critérios
de avaliação nele adoptados.

