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PRÉMIO LES ESPANHA-PORTUGAL PARA A MELHOR ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ACTIVOS 

INTANGÍVEIS 2022 

 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO  

 

1. Organização do Prémio  

A Associação de Peritos em Transferência de Tecnologia LES ESPANHA-PORTUGAL (adiante designada 

"Associação" ou "LES"), com sede social em C/ Poeta Joan Maragall 9, 3º Izquierda, Madrid (28020), Espanha, 

constituída sem fins lucrativos e cujo objecto social é promover a transferência de tecnologia, a gestão da 

propriedade industrial e intelectual e a exploração de activos intangíveis para contribuir para o progresso 

socioeconómico e a melhoria da competitividade em Espanha e Portugal, anuncia o 1º PRÉMIO LES ESPANHA-

PORTUGAL PARA A MELHOR ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ACTIVOS INTANGÍVEIS 2022 (doravante, 

o "Prémio") cujas características e desenvolvimento estão contidos nestes termos e condições (doravante, os 

"Termos e Condições"). 

2. Objectivo e descrição do Prémio  

O objectivo do Prémio é reconhecer, de entre as propostas recebidas, as melhores estratégias de 

comercialização de bens intangíveis alinhadas com o propósito seguido pela LES de contribuir para o estímulo 

de actividades de investigação, desenvolvimento e inovação e apoiar, em resposta aos mandatos próprios da 

Associação tal como estabelecidos nos seus estatutos associativos, aqueles que procuram novos mercados, 

actividades comerciais, produtos, tecnologias e oportunidades comerciais nas esferas nacional e internacional 

através de: 

1. Transferência de tecnologia e conhecimentos. 

2. A cessão e licenciamento de direitos de propriedade industrial e intelectual e segredos 

comerciais.  

3. Contratos de franquia e a distribuição de produtos e serviços de base tecnológica. 

Aidentificação, avaliação, protecção, exploração e comercialização de todos os direitos de 

propriedade industrial e intelectual, segredos comerciais e quaisquer outros bens intangíveis 

que, num sentido lato, possam ser considerados como estando relacionados com a tecnologia 

de qualquer forma e susceptíveis de gerar valor. 

O Prémio implica a atribuição de determinadas menções, reconhecimentos e/ou dotações financeiras, como 

se indica a seguir: 

 Primeiro prémio com entrega de diploma e mil euros (1.000€) em dinheiro. 

 Segundo classificado com entrega de diploma. 

 Terceiro prémio com menção especial da LES Espanha-Portugal. 
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3. Aceitação dos Termos e Condições 

A participação neste Prémio implica o pleno cumprimento e aceitação dos Termos e Condições, bem como de 

qualquer modificação que lhes possa ser feita, desde que esta modificação não limite os direitos dos 

candidatos participantes no Prémio (doravante, o(os) "Participante(s)") e reconhecidos como tal pelos 

presentes Termos e Condições. 

4.  Requisitos de participação no Prémio  

4.1  Participantes 

Os participantes podem ser pessoas singulares ou colectivas e, entre estas últimas, públicas ou privadas, 

incluindo, mas não exclusivamente, empresas de qualquer dimensão, universidades públicas e privadas, 

centros públicos ou privados de I&D&i, UTEs, AIEs, consórcios e outras formas de associações. 

Os participantes podem candidatar-se ao prémio individual ou conjuntamente, a várias pessoas e/ou 

entidades que formam uma equipa (neste caso, a equipa será entendida como um único Participante), desde 

que uns e outros apresentem uma proposta sólida que cumpra os requisitos iniciais estabelecidos nos 

presentes Termos e Condições.  

No caso de uma equipa com várias pessoas, deve ser indicado um nome pelo qual a equipa é identificada. 

Em qualquer caso, os Participantes (entendidos como tal, no caso de uma equipa, também todos os membros 

da equipa) devem ter pelo menos 18 anos de idade e ter plena capacidade jurídica na jurisdição em que têm 

a sua residência. 

Se a participação no Prémio for feita através de uma equipa ou entidade jurídica, a proposta deve ser 

apresentada por um representante, com quem serão trocadas todas as comunicações relevantes e que será 

entendido como tendo plenos poderes de representação e que assumirá plena responsabilidade pela equipa 

ou entidade jurídica participante. 

4.2  Declaração dos Participantes 

Ao apresentarem as suas propostas, os Participantes garantem à Associação: 



 

 

 LES Espanha e Portugal 

www.les-sp.org 

 

 

 

 

3 

 

● Que as propostas apresentadas são originais dos seus titulares e/ou que têm a livre disposição de 

quaisquer ideias, imagens ou qualquer outro elemento incorporado na sua apresentação. Os 

Participantes são os únicos responsáveis por qualquer violação de quaisquer direitos de terceiros, 

ficando a Associação isenta de qualquer responsabilidade a este respeito. 

● Que as informações fornecidas não contenham informações confidenciais ou segredos comerciais 

dos participantes e/ou de terceiros. 

● Que têm plena capacidade jurídica e capacidade de acção para participar na chamada e que a sua 

participação não infringe qualquer regra de qualquer tipo. 

● Que assumirão quaisquer impostos que possam derivar da sua participação neste Prémio, bem 

como da eventual obtenção de algumas das contribuições financeiras aqui previstas. 

● Que manterão a Associação isenta de responsabilidade, a qual não será responsável por quaisquer 

danos, perdas, custos, prejuízos e/ou reclamações em que os Participantes possam incorrer ou 

possam vir a incorrer como resultado da submissão das suas candidaturas ao Prémio. 

4.3  Características das propostas 

As propostas submetidas ao Prémio devem conter pelo menos o conteúdo, detalhes e características 

descritas nos presentes Termos e Condições e devem constituir soluções construtivas que identifiquem 

uma determinada estratégia para a exploração de bens imateriais de qualquer tipo, de preferência 

monetizando no momento da apresentação da proposta ou incluindo pelo menos uma estratégia de 

protecção, bem como um plano de negócios e projecções financeiras coerentes. 

O maior detalhe possível na descrição da estratégia de comercialização de activos será valorizado 

positivamente, independentemente do apoio documental e/ou audiovisual em que é apresentado, bem 

como a concordância na estratégia apresentada dos diferentes tipos de activos envolvidos, a protecção 

dos activos em diferentes territórios, a correcta definição dos TRLs das propostas, a possibilidade de 

combinar diferentes tecnologias, e a concepção e implementação de estratégias de protecção e 

comercialização a longo prazo, entre outros elementos e factores que os Participantes consideram que 

podem contribuir para desenvolver uma actividade comercial viável em relação aos activos envolvidos. 

5. Procedimento de participação 

5.1  Forma de participação 

Para participar no Prémio, os Participantes devem submeter as suas propostas por via telemática, enviando-

as para o seguinte endereço electrónico: [secretaria@les-sp.org] 
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No caso de propostas individuais, mais de uma proposta pode ser apresentada por cada Participante e/ou, 

no caso de propostas conjuntas, as mesmas pessoas singulares ou colectivas podem pertencer a equipas 

diferentes. 

5.2 Prazo para a apresentação de propostas 

As propostas devem ser submetidas entre 01/12/2022 às 00:00 horas GMT e 31 /01/2023 às 00:00 horas.  

Os participantes receberão a confirmação da recepção da sua proposta pela LES através do sistema de 

comunicação determinado pela Associação.  

As propostas recebidas após este prazo serão automaticamente descartadas. 

Uma vez examinadas as propostas e no caso de serem detectados erros ou falta de documentação ou 

informação na proposta, o Participante será notificado para que dentro de um período máximo de quinze (15) 

dias de calendário possa fazer as correcções pertinentes. Não o fazer dentro deste prazo terá como resultado 

a rejeição da proposta.  

5.3 Conteúdo das propostas 

As propostas devem incluir: 

1) Informação geral: 

• Detalhes do Participante. Se o Participante for uma equipa ou entidade jurídica, o representante 

que apresenta o pedido deve identificar-se como tal e incluir uma prova do seu poder de 

representação da equipa ou entidade jurídica ou uma declaração sob juramento declarando que 

está autorizado a representar a equipa ou entidade jurídica. 

• Endereço (cidade, país). 

• Informações de contacto (pessoa de contacto, posição, e-mail, telefone). 

 

2) Conteúdo e detalhes da proposta: 

• Nome da proposta. 

• Descrição da proposta. 

• Apresentação do participante, seja ele um indivíduo, uma empresa privada ou uma entidade 

pública. 

• Link para o sítio Web da proposta (opcional), se disponível. 

• Relatório técnico. 

• Plano de negócios / modelo financeiro. 

• Enumerar todos os direitos de propriedade intelectual e industrial, bem como quaisquer outros 

direitos intangíveis, relacionados com a proposta que os Participantes possuam ou tenham direito 



 

 

 LES Espanha e Portugal 

www.les-sp.org 

 

 

 

 

5 

 

a utilizar sob licença e/ou que tenham sido criados ou desenvolvidos pelo Participante ou em seu 

nome. 

• Demonstração ou link para vídeo (opcional), se disponível. 

• Qualquer outra informação que possa ser de interesse para a avaliação da proposta. 

5.4  Língua 

As propostas podem ser escritas em qualquer uma das seguintes línguas: espanhol, português ou inglês.  

5.5.  Efeitos da participação 

Os participantes concedem à Associação o direito de rever e analisar as propostas por ela própria e/ou por 

avaliadores e jurados determinados pela LES.  

 

A Associação não reivindica a propriedade ou quaisquer direitos sobre as informações fornecidas pelos 

Participantes nas suas propostas ou quaisquer bens nelas contidos.  

 

A participação neste prémio não confere qualquer protecção especial contra terceiros relativamente aos bens 

intangíveis incluídos na proposta, e é responsabilidade dos Participantes proteger adequadamente quaisquer 

direitos que possam ter sobre tais bens antes da apresentação da sua proposta. 

 

A mera conformidade de uma proposta com os termos destas regras não garante a selecção dessa proposta 

para participar no Prémio.  

 

A Associação reserva-se o direito de rejeitar qualquer proposta, mesmo aquelas que respeitem estes Termos 

e Condições. 

 

Os Participantes autorizam a utilização pela LES do nome e título da sua proposta, sem limite de tempo, a ser 

mencionado no website da Associação ou em qualquer canal ou formato relacionado de alguma forma com a 

actividade da Associação, bem como a ser reflectido nos arquivos históricos e outros meios de comunicação 

social de vários tipos da LES. 

 

A LES reserva-se o direito de intentar acções judiciais em caso de batota, infracção de qualquer tipo, fraude, 

dolo, negligência grave e/ou má-fé, ou tentativa de qualquer destas acções, por qualquer dos Participantes, e 

a Associação não terá qualquer tipo de responsabilidade perante outros Participantes ou terceiros em 

qualquer destes casos. 

 

A Associação não mediará ou será responsável por quaisquer desacordos que possam surgir entre 

Participantes, nem será responsável por quaisquer danos físicos que os Participantes possam sofrer fora dos 
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estabelecimentos nos quais possam ser organizados quaisquer eventos aos quais qualquer Participante possa 

assistir. 

6. Avaliação e selecção das propostas e atribuição do Prémio 

6.1.  Critérios de selecção 

As propostas serão avaliadas com base nas indicações na secção 4 acima e também com base nos seguintes 

critérios:  

- Clareza e definição de propostas. 

- Mecanismos para a identificação e protecção de bens intangíveis licenciados.  

- Em caso de comercialização através de licenças contratuais, a sua qualidade técnica e jurídica  

A LES pode contactar os Participantes em qualquer altura durante a fase de avaliação para solicitar qualquer 

informação adicional que considere necessária para a avaliação das propostas. 

6.2  Comissão de Avaliação 

As propostas serão avaliadas por um comité de peritos avaliadores com perfis transversais, técnicos e 

institucionais.  

Antes da apresentação final das suas propostas, os Participantes podem enviar as suas perguntas e sugestões 

à LES, enviando um e-mail para o endereço electrónico indicado na secção 5.1. 

6.3  Prazo para a selecção e notificação do Prémio 

O processo de avaliação será finalizado em Fevereiro de 2023, altura em que a LES informará os candidatos 

seleccionados. 

A LES pode declarar o Prémio deserto se nenhuma proposta cumprir as normas previstas nos presentes 

Termos e Condições e/ou os critérios de avaliação determinados pela comissão de avaliação. 

Após comunicação aos Participantes seleccionados, a LES publicará os seus nomes e contactos com uma 

descrição das suas propostas e as razões da sua selecção no seu website e nos meios de comunicação social.  

6.4.  Atribuição do Prémio 
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Salvo indicação em contrário da LES com antecedência suficiente, a apresentação dos diferentes prémios 

previstos no Prémio terá lugar em simultâneo com a Assembleia Geral Ordinária da Associação, que se 

realizará anualmente em Março na data, hora e local que serão comunicados em geral no website da 

Associação e, em particular, aos diferentes candidatos seleccionados. 

7. Modificação dos Termos e Condições 

A LES reserva-se o direito, se as circunstâncias o justificarem, de alterar os presentes Termos e Condições a 

qualquer momento, a seu exclusivo critério.  

Para estes efeitos, entende-se por modificação qualquer variação nos prazos estabelecidos, bem como 

qualquer mudança de eventos, locais e especificações do Prémio.   

No caso de uma modificação, a Associação comunicá-la-á através do seu sítio web www.les-sp.org e informará 

pessoalmente os Participantes através do endereço de correio electrónico que fornecerem para efeitos de 

notificação. 

A Associação não aceitará qualquer reclamação relacionada com a ocorrência das circunstâncias descritas 

neste parágrafo. 

8. Cancelamento, modificação ou suspensão do Prémio  

A LES reserva-se o direito de suspender um Participante e/ou o Prémio como um todo quando ocorrer uma 

ou mais das seguintes circunstâncias, entre outras e sem que esta lista seja exaustiva:  

- Quando um Participante age de forma desleal ou enganosa. 

- Por força maior, ou seja, qualquer acontecimento imprevisto ou inesperado que não possa ser 

razoavelmente previsto ou controlado pela LES e que possa afectar a execução ou desenvolvimento 

normal e/ou a imparcialidade e/ou integridade deste Prémio. 

- Quando um Participante tenha expressado opiniões que são discriminatórias, ilegais, 

antidemocráticas, a favor de terroristas ou cujo conteúdo pode ser contrário aos bons costumes, à 

moral ou à ordem pública. 
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A LES reserva-se o direito de no futuro desqualificar e proibir a inscrição de um Participante que tenha agido 

deslealmente neste Prémio em relação a qualquer competição ou desafio organizado pela Associação no 

futuro. 

No caso de o Prémio ser modificado ou suspenso pelos motivos acima referidos ou por outras razões razoáveis 

e justificadas, a LES não será responsável perante nenhum Participante que possa ser afectado.  

9. Protecção de dados pessoais, publicidade e direitos de imagem 

A participação no Prémio é voluntária e a gestão do Prémio pela LES exigirá necessariamente o tratamento 

dos dados pessoais fornecidos pelos Participantes. 

A LES actuará como responsável pelo tratamento dos dados dos Participantes para efeitos da implementação 

deste Prémio, a difusão do Prémio e arquivo histórico. A LES tratará os dados dos Participantes para estes fins 

em virtude da execução dos presentes Termos e Condições.  

 

Para estas finalidades, a LES tratará dados de identificação, de contacto, relacionados com a sua actividade 

laboral e outro tipo de dados (o título da proposta do Participante ou qualquer outro dado que forneça caso 

sejam solicitados dados biográficos para a difusão do Prémio). Incluem-se os dados fornecidos directamente 

ou de um terceiro, como um membro de uma equipa que fornece os dados para realizar a inscrição.   

 

Se, como resultado da participação no Prémio, o Participante fornecer dados pessoais relativos a terceiros, o 

Participante deve, antes de tais dados pessoais serem fornecidos, informar tais terceiros de que os seus dados 

pessoais serão tratados de acordo com os presentes Termos e Condições. 

 

Os dados pessoais do Participante não serão comunicados a nenhum terceiro. Não obstante, tais dados 

pessoais serão disponibilizados a prestadores de serviços externos em ligação com a gestão do sítio Web da 

Associação. De maneira adicional, o título da sua proposta, seu nome e apelidos e os dados biográficos que 

fornecer poderão ser compartilhados com o público em geral para fins de difusão do Prémio e arquivo 

histórico.  

 

Os dados pessoais dos Participantes serão retidos durante o período de tempo necessário para cumprir os 

objectivos do Prémio e quaisquer requisitos legais aplicáveis. Em qualquer caso: 

 

- Se a Proposta não for seleccionada, os dados pessoais serão apagados. 

- Se a Proposta for seleccionada, o tratamento de dados pessoais pela LES será regido pelo acordo 

relevante. 

 

Contudo, os dados pessoais fornecidos podem ser mantidos devidamente bloqueados durante o tempo 

exigido pelas leis e regulamentos aplicáveis. 
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A LES implementou as medidas técnicas e organizacionais necessárias para proteger os dados dos 

Participantes contra perda acidental ou alteração não autorizada, acesso, utilização ou divulgação, e 

estabeleceu procedimentos para reagir a qualquer incidente de segurança que possa afectar os dados dos 

Participantes. 

 

O Participante tem o direito de acesso aos seus dados pessoais em processamento, bem como o direito de 

solicitar a rectificação de dados inexactos ou, quando apropriado, de solicitar a sua eliminação quando tais 

dados já não forem necessários para os fins para os quais foram obtidos, e o direito de se opor ou restringir o 

processamento dos seus dados. Os participantes também podem retirar o seu consentimento em qualquer 

altura. 

 

O Participante pode também exercer os seus direitos gratuitamente, dirigindo-se por escrito ao responsável 

pela protecção de dados em datospersonales@les-sp.org. 

 

Caso o Participante não esteja satisfeito após o exercício dos seus direitos, pode apresentar uma queixa junto 

da Agência Espanhola de Protecção de Dados (https://www.aepd.es/es). 

 

A participação no Prémio implica também que a LES divulgue o progresso das propostas submetidas, incluindo 

o título que lhes foi atribuído, bem como o nome e/ou denominação das pessoas singulares e colectivas 

participantes no Prémio e os dados pessoais dos Participantes constituídos pelo seu nome e apelido, tanto 

para fins de arquivo e históricos, como em qualquer meio de comunicação social interno e/ou externo, no 

contexto ou não de qualquer campanha publicitária ou promocional relacionada com o Prémio. 

 

Consequentemente, os Participantes fornecerão os dados biográficos específicos solicitado pela Associação 

para tal comunicação, tal como previsto no parágrafo anterior. 

 

A mera publicação do nome ou denominação de um Participante, pessoa singular ou colectiva, e/ou da 

existência de uma determinada proposta não criará qualquer direito financeiro a favor dos Participantes em 

causa. 

 

Por seu lado, os finalistas podem incluir a sua participação no Prémio em qualquer meio que considerem 

apropriado, mas em qualquer caso com a aprovação prévia por escrito da LES. 

 

10. Confidencialidade. 

A LES não será obrigada a manter confidencial a informação fornecida pelos Participantes, sem prejuízo do 

disposto na legislação espanhola vigente sobre protecção de dados pessoais. Não obstante o acima exposto, 

a LES pode oferecer aos Participantes a possibilidade de celebrar um acordo de confidencialidade a fim de 

partilhar e obter, assim como proteger, mais informações e detalhes sobre o conteúdo das suas Propostas 

quando a Associação o considerar necessário para a melhor avaliação das Propostas. 
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11. Tradução dos Termos e Condições 

Estes Termos e Condições foram redigidas em espanhol, português e inglês.  

Se houver alguma inconsistência ou ambiguidade entre as diferentes versões, prevalecerá a versão espanhola. 

• 12.  Lei aplicável e jurisdição 

O presente Prémio e os Termos e Condições, bem como todas as relações derivadas do mesmo entre os 

Participantes e a LES, são regidos pela lei espanhola em vigor em cada momento.  

Qualquer litígio que possa surgir entre um Participante e a LES que não possa ser resolvido amigavelmente 

por eles será submetido exclusivamente aos tribunais e tribunais competentes de Madrid (Espanha). 

Outubro de 2022.  


