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ENQUADRAMENTO
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O Prémio “MetalShoe Inovação” surge no âmbito do projeto Me-

talshoe FabLab Network, promovido pelo CTCP - Centro Tecno-

lógico do Calçado de Portugal e pelo CATIM - Centro de Apoio 

Tecnológico à Indústria Metalomecânica, e visa distinguir as em-

presas que, ao longo da execução do projeto, apresentem as 

melhores iniciativas e/ou as ideias mais inovadoras, premiando a 

ideia cuja materialização necessite do envolvimento dos labora-

tórios, permitindo confirmar a relevância dos mesmos enquanto 

laboratórios pertencentes a um mesmo FabLab.

Este concurso envolverá o acompanhamento técnico e tecnológi-

co necessário para o desenvolvimento e materialização da ideia. 

Pretende-se que os concorrentes apresentem a concurso um 

novo produto ou conceito inovador, desenvolvido no contexto do 

MetalShoe FabLab.



CANDIDATURAS
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Podem candidatar-se ao “Prémio Metalshoe Ino-

vação” empresas de qualquer natureza e sob 

qualquer forma jurídica, pertencentes aos setores 

visados (calçado e metalomecânico) ou a outros 

setores relacionados (empresas produtoras de 

software, empresas produtoras de equipamentos, 

criativos, entre outros).  

As candidaturas deverão ser apresentadas 

através do preenchimento do formulário que 

será disponibilizado no website do projeto-  

www.metalshoefablab.pt até ao dia 23 de novem-

bro de 2022 às 18 horas.

Todos os materiais, ferramentas e know-how even-

tualmente necessários para a materialização das 

ideias poderão ser disponibilizados pelo FabLab. 

Os produtos/conceitos desenvolvidos terão de 

permanecer nas instalações do FabLab até ao 

momento da atribuição do prémio. A partir des-

te momento, as empresas poderão levar consigo 

eventuais protótipos que tenham desenvolvido..

Dúvidas poderão ser esclarecidas através dos se-

guintes contactos:

maria.fernandes@catim.pt

cristina.marques@ctcp.pt
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APRESENTAÇÃO 
& SELEÇÃO

JÚRI
DE SELEÇÃO
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Será organizada uma sessão prévia com as empre-

sas candidatas e um júri de seleção, a nomear, para 

apresentação das ideias, projetos, protótipos, con-

ceitos desenvolvidos. Esta sessão poderá decorrer 

no formato online.

Cada empresa poderá apresentar o seu projeto, dis-

pondo de 5 minutos para fazer esta apresentação.

O “Prémio MetalShoe Inovação” será avaliado e 

atribuído por um Júri de seleção a nomear, e que 

será constituído por um Representante de cada 

uma das seguintes entidades:

 — 1  Representante do CTCP

 — 1  Representante do CATIM

 — 1  Representante da AIMMAP

 — 1  Representante da APICCAPS

 — 1  Representante do NORTE2020 



CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
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Cada membro do júri avaliará cada uma das can-

didaturas apresentadas, mediante a atribuição de 

uma classificação de 0 (zero) a 10 (dez) valores, 

com arredondamento às décimas, para cada um 

dos critérios:

1º critério: Ideia/Inovação: fundamentação da ideia

2º critério: Potencial de aplicação industrial 

3º critério: Grau de materialização/concretização 

da ideia/inovação

A classificação final de cada candidatura é obtida 

pela média aritmética das notas atribuídas a cada 

critério, com o arredondamento até às décimas.

Em caso de empate, o primeiro fator de desempa-

te será o grau de envolvimento dos FabLabs (CTCP 

e/ou CATIM) na materialização da ideia. No caso do 

empate persistir serão utilizados os seguintes fato-

res de desempate:

a) Nota mais alta no 1º critério

b) Nota mais alta no 2º critério

c) Nota mais alta no 3º critério

Os projetos serão ordenados pela sua clas-

sificação e será declarado vencedor aquele 

que obtiver a classificação mais elevada.

Os três primeiros classificados serão convi-

dados a apresentar os seus projetos na Ses-

são Final do Projeto, a realizar no dia 14 de 

dezembro no Porto Palácio Hotel.

Qualquer omissão, no presente Regulamento, 

será decidida pelo Júri por maioria simples.

Das decisões do Júri não existe recurso.
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A atribuição do prémio será concretizada na 

Sessão Final do Projeto. O Prémio será cons-

tituído por um Troféu que será atribuído à 

empresa vencedora e Menções Honrosas às 

empresas classificadas no segundo e tercei-

ro lugares.

Será efetuada a respetiva divulgação nos 

meios de comunicação do CTCP e do CATIM 

e noutras publicações setoriais.




