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Enquadramento 

 
As tendências ambientais e a crescente necessidade de desenvolver modelos que permitam a 
promoção da circularidade da economia mostram ser fundamental a concretização de ações 
que promovam a Investigação e Desenvolvimento (I&D).  
É neste contexto que surge o Novo Verde – Packaging Enterprise Award contemplando a 
dinamização de ações de investigação e desenvolvimento com interesse estratégico para o 
setor da Embalagem e Resíduos de Embalagem e para o país. 
O Novo Verde – Packaging Enterprise Award é um prémio na área de I&D para identificar e 
implementar o melhor projeto sobre um conjunto de temas inerentes ao âmbito de atuação 
da Novo Verde - Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens, S. A. e dos seus aderentes, 
destinado à indústria, comércio, serviços, universidades e outras entidades de 
desenvolvimento tecnológico relacionadas com do sector da Embalagem e Resíduos de 
Embalagem em Portugal . 
O Novo Verde – Packaging Enterprise Award rege-se pelo presente regulamento, nos termos 
das cláusulas seguintes: 
 

 

Artigo 1º 
Objetivo do prémio 

 
1. São objetivos do Novo Verde – Packaging Enterprise Award: 

a. Dinamizar a investigação e desenvolvimento (I&D) no setor da Embalagem e 
Resíduos de Embalagem  e das outras partes interessadas das cadeias de valor 
que lhe estão relacionadas; 

b. Promover a competitividade das empresas no âmbito da economia circular no 
setor da Embalagem e Resíduos de Embalagem; 

c. Promover o desenvolvimento e implementação de projetos com impacto 
positivo na sociedade e no ambiente, assentes numa proposta inovadora e com 
valor acrescentado para a fileira da Embalagem e Resíduos de Embalagem; 

d. Incrementar o fluxo de conhecimento no sector da Embalagem e Resíduos de 
Embalagem; 

2. A entidade promotora do Novo Verde – Packaging Enterprise Award é a Novo Verde 
- Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens, S. A. (Novo Verde), podendo a 
informação sobre o prémio ser consultada em https://www.novoverde.pt. 
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Artigo 2º 

Destinatários do Novo Verde – Packaging Enterprise Award 
 
O Novo Verde – Packaging Enterprise Award é dirigido a pessoas e organizações da indústria, 
comércio, serviços, universidades e outras entidades de desenvolvimento tecnológico 
relacionadas com o sector da Embalagem e Resíduos de Embalagem em Portugal. 

 
 

Artigo 3º 
Interpretação e Regulamentação do prémio 

 
1. A Comissão de Acompanhamento e o Júri de avaliação de candidaturas interpretam o 

presente regulamento e são soberanos na sua interpretação, aplicação e resolução de 
lacunas. 

2. Os critérios de seleção e fundamentos de decisão sobre as candidaturas, incluindo os 
de atribuição do respetivo prémio, são da exclusiva competência e conhecimento do 
promotor da iniciativa, não podendo as decisões da Comissão de Acompanhamento e 
do Júri de avaliação de candidaturas serem objeto de reclamação ou recurso, sendo 
sempre e em qualquer circunstância finais e definitivas. 

3. A entidade promotora do Novo Verde – Packaging Enterprise Award reserva-se o 
direito de não atribuir o prémio se concluir que as candidaturas apresentadas não 
preenchem os requisitos mínimos de distinção e condições por si fixados. 

 
 

Artigo 4º 
Natureza e atribuição do prémio 

 
1. Será atribuído 1 (um) prémio à candidatura que melhor corresponda aos critérios de 

seleção do Novo Verde - Packaging Enterprise Award identificado pelo Júri. 
2. O prémio a atribuir tem o valor de 25.000€ (vinte e cinco mil euros). 
3. O prémio destina-se a financiar a implementação da candidatura vencedora. 
4. O montante do prémio será disponibilizado faseadamente, em função das etapas de 

implementação a acordar com o projeto vencedor, sendo que o último pagamento 
apenas ocorrerá após a concretização efetiva do projeto. 
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Artigo 5º 
Duração do concurso e prazos para inscrição e apresentação de candidaturas 

 

1. O Novo Verde – Packaging Enterprise Award iniciar-se-á em 2022. 
2. No seguimento da comunicação sobre o projeto (Call for Projects), materializado sob 

a forma de anúncio no jornal Expresso, existirá um período para formalização de 
candidaturas e entrega das mesmas. 

3. A data limite para entrega das candidaturas a concurso será às 23h59 do dia 31 de 
março de 2023. 

  
 

Artigo 6º 
Âmbito das candidaturas 

 
As candidaturas a projeto deverão ser desenvolvidas de acordo com os objetivos do prémio 
visando encontrar melhorias significativas em qualquer uma das partes do ciclo de vida das 
embalagens e com impacto positivo ao nível da gestão dos resíduos de embalagem. Para este 
prémio são considerados todos os materiais, técnicas e outras questões tecnológicas de 
embalagem. 

 
 

Artigo 7º 
Requisitos de candidatura 

 
1. Podem candidatar-se à atribuição do prémio todas as entidades que se mostrem 

interessadas e que façam parte da indústria, comércio, serviços, universidades e outras 
entidades de desenvolvimento tecnológico relacionadas com do sector da  Embalagem 
e Resíduos de Embalagem em Portugal que, à data da candidatura, preencham os 
seguintes requisitos: 

 
a) Ser pessoa individual ou coletiva; 
b) Desenvolver a sua atividade em Portugal;  
c) Ter a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a Segurança 

Social, impostos e outras contribuições legalmente devidas em Portugal; 
d) Encontrar-se devidamente licenciada para o desenvolvimento da sua atividade; 
e) E que a candidatura não pode ter sido premiada numa edição anterior do Novo 

Verde - Packaging Enterprise Award; 
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f) O projeto submetido não tenha recebido outros reconhecimentos públicos à 
semelhança do presente prémio; 

g) Os 5 (cinco) finalistas do concurso terão de participar na preparação e 
apresentação da sua candidatura em diversas atividades de divulgação do 
Novo Verde – Packaging Enterprise Award, de acordo com o calendário a 
anunciar pela organização.  
 

 
Artigo 8º 

Procedimentos de formalização e entrega de candidaturas a projeto 
 

1. Formalização de candidaturas:  
a) Para formalizar a candidatura, os proponentes que reúnam as condições 

exigidas no artigo anterior deverão proceder ao registo através do formulário 
online disponível em: https://www.novoverde.pt ; 

b) O período de submissão das candidaturas ao Novo Verde – Packaging 
Enterprise Award termina às 23h59 de dia 31 de março 2023; 

c)      A formalização da candidatura implica a aceitação sem reservas nem condições 
pelos interessados dos termos do presente regulamento do Novo Verde – 
Packaging Enterprise Award, bem como autorização expressa para verificação da 
autenticidade das respetivas declarações. 

2. Entrega de candidaturas a projeto: 
a) As candidaturas a projeto deverão ser entregues sob a forma de relatório 

escrito enviado em formato PDF em língua portuguesa;  
b) Sugere-se, como linha de orientação, que os relatórios  não excedam 20 

páginas, excluindo-se o número de páginas referente a eventuais anexos; 
c) O documento a enviar na candidatura deverá ter a seguinte estrutura: 

(i) Resumo Executivo; 
(ii) Apresentação da equipa de projeto; 
(iii) Explicação do projeto (inclusão da componente I&D); 
(iv) Principais impactos na no ciclo de vida das embalagens; 
(v) Estudo de viabilidade económico-financeira; 
(vi) Plano de implementação; 
(vii) Principais conclusões; 
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Artigo 9º 
Processo de Avaliação  

 

1. Após a receção das candidaturas a concurso, seguir-se-á a fase de análise e avaliação 
preliminar das mesmas, a decorrer de acordo com um calendário a anunciar pela 
organização. 

2. Do processo de avaliação preliminar resultará uma lista de, no máximo, cinco (5) 
candidaturas (“shortlist”). A notificação de seleção será enviada via email.  

3. O Júri de avaliação de candidaturas fará a deliberação final e seleção da candidatura 
vencedora, a qual será anunciada no evento  de encerramento do Novo Verde – 
Packaging Enterprise Award 2022. 

4. O júri poderá, ainda, atribuir menções honrosas, caso considere que algum dos 
projetos apresentados, que não o vencedor, tenha qualidade e mérito pela ideia e 
proposta de valor apresentada, e neste caso a Novo Verde compromete-se a dar 
visibilidade ao projeto. 

 
 

Artigo 10º 
Comissão de Acompanhamento e Júri de avaliação de candidaturas 

 
1. A Comissão de Acompanhamento do Novo Verde – Packaging Enterprise Award é 

composta por elementos da Novo Verde e da Ernst & Young, S.A. (“EY”). 
2. Todo o processo de lançamento, tramitação, interpretação do regulamento, execução 

e acompanhamento da implementação da candidatura a projeto vencedora no âmbito 
do Novo Verde – Packaging Enterprise Award será responsabilidade da Comissão de 
Acompanhamento. 

3. Cabe ainda à Comissão de Acompanhamento efetuar a avaliação preliminar das 
candidaturas submetidas e selecionar aquelas que constarão da shortlist para 
avaliação e deliberação por parte do Júri de seleção da candidatura vencedora. 

4. O Júri será composto pelo Presidente do Conselho de Administração da Novo Verde, 
pelo Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pela Diretora-Geral da 
Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE), pelo Diretor Geral da Associação 
Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e pelo Presidente da Associação para 
a Gestão de Resíduos (ESGRA).  

5. A atribuição do prémio e menções honrosas é exclusivamente da competência do Júri 
de avaliação de candidaturas, que deliberará soberanamente tendo em conta os 
critérios identificados no artigo seguinte. 
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Artigo 11º 

Critérios de Avaliação 
 

1. A avaliação das candidaturas terá por base, nomeadamente, os seguintes critérios: 
a) Inovação no âmbito da economia circular; 
b) Componente de I&D; 
c) Metodologia aplicada no desenvolvimento do projeto; 
d) Adequação do projeto aos objetivos do Prémio; 
e) Plano de implementação do projeto;  
f) Demonstração de viabilidade económico-financeira; 
g) Qualidade da apresentação e organização do relatório formal. 

 
 

Artigo 12ª 
Confidencialidade e Propriedade intelectual 

 
1. A propriedade intelectual dos projetos submetidos ao Novo Verde – Packaging 

Enterprise Award pertence aos autores dos mesmos. 
2. Ao submeter o projeto ao Novo Verde – Packaging Enterprise Award os candidatos 

concordam em partilhar informação relativa à sua propriedade intelectual com vista à 
avaliação e divulgação adequadas do projeto submetido a concurso, no âmbito do 
Novo Verde – Packaging Enterprise Award.  

3. A divulgação da informação não concede qualquer direito de propriedade intelectual 
à Novo Verde ou legitimidade para requerer proteção sobre quaisquer direitos ou 
licença sobre qualquer registo ou pedido de registo de direito de propriedade 
industrial relacionado com aquela Informação. 

4. A informação, relativa ao conteúdo das candidaturas, será divulgada publicamente 
pela organização do Novo Verde – Packaging Enterprise Award ou pelos candidatos 
ao mesmo, em meios de comunicação social ou outros meios de comunicação pública 
sem que tenha de ser previamente acordada e validada pelas partes. 

5. Os relatórios escritos referentes às candidaturas submetidas não serão restituídos aos 
candidatos sendo, no entanto, salvaguardada a reserva dos mesmos e utilização 
exclusivamente no âmbito do Novo Verde – Packaging Enterprise Award. 
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Artigo 13º 
Comunicação da decisão 

 
1. A decisão de atribuição do prémio Novo Verde – Packaging Enterprise Award será 

comunicada e divulgada no final do evento de encerramento do concurso. 
2. O promotor do Novo Verde – Packaging Enterprise Award publicará no seu website 

institucional (https://www.novoverde.pt) o nome da candidatura vencedora, bem 
como da empresa que a desenvolveu. A informação do vencedor será também 
publicitada no jornal Expresso na edição posterior à data do evento final onde será 
dado a conhecer a candidatura vencedora 

 
 

Artigo 14º 
Direito ao Prémio 

 
1. Com base na deliberação do Júri de avaliação de candidaturas, a entidade responsável 

pela candidatura a projeto vencedora terá direito ao prémio nos termos do artigo 3.º 
do presente regulamento. 

2. O direito ao prémio extingue-se automática e definitivamente, sem necessidade de 
qualquer formalismo específico, se se verificar alguma das seguintes situações: 

a) Concluir-se existir alguma irregularidade na formalização ou submissão da 
candidatura premiada; 

b) Existirem indícios de que a candidatura a projeto vencedora foi desenvolvida 
por terceiros e não pela entidade que formalizou a candidatura;  

c) Existência de plágio ou violação de direitos de autor ou propriedade intelectual 
ou industrial; 

d) Se o prémio não for reclamado no prazo máximo de 6 (seis) meses contados da 
data da deliberação do Júri de avaliação de candidaturas; 

e) Se, na pendência do benefício do prémio, os premiados forem objeto de 
qualquer procedimento criminal instaurado pelo Estado ou procedimento 
disciplinar instaurado pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente, ou ainda, 
os premiados assumam comportamentos perante os promotores ou terceiros 
que, pela sua gravidade, determinem lesão da imagem e honorabilidade dos 
participantes ou desprestígio e lesão para as entidades envolvidas ou para os 
próprios. 
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Artigo 15º 
Alterações aos prazos e datas constantes deste regulamento 

 
Os prazos e datas constantes deste Regulamento poderão ser alterados por decisão do 
Promotor do Novo Verde – Packaging Enterprise Award, que disso darão publicamente conta 
através da página web: https://www.novoverde.pt. 
 
 

Artigo 16º 
Dados Pessoais 

 

1. Para participar no Novo Verde – Packaging Enterprise Award, os proponentes devem 
preencher todos os campos solicitados no registo através do formulário online (referido 
no Artigo 8º deste Regulamento), sem o que não é possível dar seguimento à participação. 
Serão recolhidos os seguintes dados pessoais: nome do proponente, nome da entidade 
proponente (caso não seja uma candidatura individual), NIF, morada, email de contacto e 
telefone de contacto.  

2. Os dados pessoais necessários e recolhidos pela entidade promotora do Novo Verde – 
Packaging Enterprise Award serão tratados no âmbito do Novo Verde – Packaging 
Enterprise Award, podendo, em relação ao vencedor, ser divulgados nos termos previstos 
no Artigo 13º deste Regulamento, sempre em conformidade com o disposto na sua Política 
de Privacidade, disponível em https://novoverde.pt/politica-de-privacidade/.  

3. Os dados pessoais mencionados acima, incluídos no referido formulário online, são 
partilhados com a EY, como responsável pelo tratamento autónoma e independente da 
entidade promotora do Novo Verde – Packaging Enterprise Award, com vista à finalidade 
prevista no Artigo 11.º do presente Regulamento, tudo nos termos da respetiva Política 
de Privacidade disponível em https://www.ey.com/pt_pt/privacy-statement.  

4. Ao titular dos dados são garantidos os seus direitos legais, sendo que, no caso de 
considerar que os Responsáveis autónomos pelo tratamento tenham violado, ou possam 
violar os direitos que lhe são reconhecidos, poderá apresentar uma reclamação aos 
mesmos, através dos respetivos sites acima indicados, ou perante a Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD). 


