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FAQs
Em primeiro lugar, como é que sei se o meu produto é tecnicamente viável na vossa
infraestrutura?
Disponibilizaremos uma ficha técnica para consulta no nosso website, juntamente com os
restantes documentos de candidatura. Paralelamente, também teremos alguém da nossa equipa
sempre disponível durante o período de inscrições para responder a questões técnicas sobre a
infraestrutura Aveiro 5G. Prometemos dar resposta em 5 dias úteis, no sentido de evitar atrasos
nas candidaturas. Os detalhes dos nossos contactos estão disponíveis no website - http://www.
aveirotechcity.pt.
Tenho uma ideia/produto/solução que gostava de apresentar. Como é que posso fazer?
Submeter uma ideia no Aveiro 5G Challenges é muito fácil e rápido. Apenas é necessário aceder
ao formulário de candidatura online (http://www.aveirotechcity.pt) e preencher a informação
solicitada.
Em que estado de desenvolvimento deve estar a minha solução? Completamente desenvolvida ou
em fase de desenvolvimento?
Adoramos novas ideias e soluções disruptivas! Desde que a solução seja tecnicamente
concretizável, financeira e comercialmente viável, poderá ser selecionada. No entanto, importa
lembrar que a solução será desenvolvida e testada durante o Aveiro 5G Challenges, portanto,
deverá ser concretizada durante este tempo.
Quero participar! A minha organização é ilegível?
O Aveiro 5G Challenges destina-se a Startups com o máximo de dois anos de atividade, a
Scaleups constituídas há mais de dois e menos de dez anos de atividade e a Instituições de I&D.
Tenho uma pequena empresa com 11 anos de atividade. Posso participar?
Infelizmente este programa tem como destinatários empresas com menos de 10 anos de
atividade, no entanto, o laboratório vivo do Aveiro 5G está disponível a quaisquer empresas
interessadas em testar os seus produtos num ecossistema real 5G.
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Tenho olho para o negócio! A minha organização faturou 50M€ no último ano. Posso participar?
Lamentamos mas o Aveiro 5G Challenges apenas permite a participação de organizações com
faturação anual inferior a 50M€.
Gostava de aumentar as minhas hipóteses. Quantas candidaturas posso submeter?
Cada entidade apenas pode submeter uma candidatura.
Como é feita a seleção das candidaturas e dos vencedores?
Os candidatos serão selecionados por um júri que analisa a qualidade do projeto, o nível de
inovação, o seu potencial para comercialização e a sua compatibilidade com o nosso ecossistema
5G. Os vencedores serão aqueles que demonstrarem maior maturidade do produto e melhores
resultados durante a fase de desenvolvimento.
Mal posso esperar por ser selecionado! O que acontece depois de ser escolhido?
As candidaturas serão analisadas cuidadosamente pelos membros do júri e os participantes
serão notificados no dia 13 de março de 2020 por e-mail, independentemente dos projetos terem
sido selecionados ou não.
Qual o cronograma e calendarização do Aveiro 5G Challenges?
11 de outubro de 2019 – Apresentação oficial no Techdays 2019.
12 de outubro de 2019 a 31 de janeiro de 2020 – Período de candidaturas e esclarecimento técnico.
01 de fevereiro a 12 de março de 2020 – Período de seleção de candidaturas.
13 de março de 2020 – Anúncio das 10 candidaturas selecionadas.
17 de abril de 2020 – Evento de Arranque.
21 de abril a 14 de maio de 2020 – Formação e tutoria.
17 de abril a 30 de setembro de 2020 – Fase de desenvolvimento e testes.
08 de outubro de 2020 – Formação para Pitch.
09 de outubro de 2020 – Pitch Final.
10 de outubro de 2020 – Demoday @ Techdays 2020 e anúncio dos 3 vencedores.
Quais os prémios previstos?
O Aveiro 5G Challenges irá apoiar os três melhores projetos com um prémio monetário de
25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) cada.
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Existem apoios para despesas de viagem e acomodação? Onde posso trabalhar durante o
programa?
Os dez projetos selecionados recebem um apoio monetário de 2.000€ cada. As equipas podem
utilizar este valor para cobrir despesas de deslocação e alojamento durante o período de
formação e mentoria.
Ficaremos felizes se ficar em Aveiro durante todo o programa por isso, teremos escritórios
disponíveis na incubadora de empresas do Município. Entre em contacto connosco para obter
mais informações.
Sou bastante empenhado e trabalhador mas mereço um tempo de folga! O que existe em Aveiro
para aproveitar o meu tempo livre?
É altamente recomendável que explore o que a cidade tem para oferecer. Para mais informações
sobre roteiros, atividades e eventos, visite https://www.cm-aveiro.pt/visitantes/agenda-aveiro ou
http://www.centerofportugal.com/aveiro.
Gosto de estar a par de tudo! Onde posso encontrar um conjunto completo de regras e procedimentos?
Pode aceder às normas do Aveiro 5G Challenges no nosso website http://aveirotechcity.cm-aveiro.
pt
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