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1. Como me posso candidatar aos Prémios AQUA+? 

Para se candidatar deve preencher o formulário de candidatura. Uma vez que o formulário não 

permite guardar respostas, aconselhamos a que leia o Regulamento e consulte os Campos e Regras 

do Formulário antes de iniciar a sua candidatura. As candidaturas estão abertas até ao dia 7 de 

outubro de 2020, às 18h00. 

https://www.aquamais.pt/premiosaquamais/
https://survey.adene.pt/index.php/584984
https://www.aquamais.pt/wp-content/uploads/2020/09/Regulamento-Premios-AQUA-Rede-TECH-20200924_v3_pub.pdf
https://www.aquamais.pt/wp-content/uploads/2020/09/Campos-e-Regras-do-Formulario.pdf
https://www.aquamais.pt/wp-content/uploads/2020/09/Campos-e-Regras-do-Formulario.pdf
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2. O que é a rede TECH AQUA+? 

A rede TECH AQUA+ é uma rede informal de divulgação de soluções e tecnologias de monitorização e 

controlo inteligentes da água para os utilizadores em diferentes aplicações (edifícios e outros espaços 

urbanos), em particular aquelas que contribuam para uma melhor classificação hídrica AQUA+. 

3. Como posso fazer parte da rede TECH AQUA+? 

As 10 candidaturas finalistas integrarão automaticamente a rede TECH AQUA+. Em adição, poderão 

ser selecionadas para fazer parte da rede TECH AQUA+ soluções que sejam valorizadas na metodologia 

AQUA+ e que contribuam para um aumento da eficiência hídrica do edifício. 

4. Que tipo de soluções estão elegíveis a participação? 

São elegíveis a participação soluções tecnológicas de monitorização e controlo inteligentes da água 

aplicáveis em edifícios residenciais, hotéis e outras infraestruturas turísticas, edifícios de comércio e 

serviços, na gestão urbana e na interface entre os serviços de água e os utilizadores (ligação entre 

redes públicas e redes privadas, ligação entre sistemas prediais e urbanos), fornecendo aos 

utilizadores o conhecimento dos seus consumos de água e a gestão ativa deste recurso (incluindo 

fontes alternativas). 

5. São aceites candidaturas de soluções em fase de desenvolvimento? 

Sim, para além das soluções maduras em comercialização e utilização, são também aceites soluções 

em desenvolvimento desde que as mesmas tenham uma previsão de comercialização e utilização num 

horizonte temporal de 12 meses. 

6. São elegíveis soluções disponibilizadas por entidades gestoras de serviços de água? 

Sim. São aceites candidaturas de soluções disponibilizadas por entidades gestoras de serviços de água. 

Estas devem enquadrar-se na interface entre as redes públicas e as redes privadas e cumprir com o 

objetivo de fornecer aos utilizadores o conhecimento dos consumos de água do utilizador (ver 

soluções elegíveis na questão 4). Soluções cujo único destinatário/beneficiário dos dados sejam as 

entidades gestoras não são elegíveis. 

7. Quem se pode candidatar aos Prémios AQUA+? 

Podem candidatar-se todas as empresas e organizações, incluindo entidades gestoras de serviços de 

água, startups e empresas não constituídas, devendo estas últimas enquadrar-se nas soluções em fase 

de desenvolvimento e estar incubadas numa das incubadoras pertencentes à RNI – Rede Nacional de 

Incubadoras e Aceleradoras ou associadas a um dos parceiros da Rede Ignition Partners Network da 

Portugal Ventures, desde que cumpram os requisitos supramencionados (ver questões 4 e 5). 

8. São aceites participações de empresas/organizações em consórcio? 

Sim. Podem ser candidatas duas ou mais empresas/organizações, na modalidade de consórcio 

externo, sendo que os membros de um consórcio candidato não podem ser candidatos 



 

 

 

 

v1_02.10.2020  3/3 

 

individualmente nem integrar outro consórcio candidato. Todos os membros do consórcio candidato, 

devem associar-se na modalidade de consórcio externo e apresentar junto à candidatura documento 

que comprove esta relação, indicando o membro designado como chefe do consórcio. 

9. Posso candidatar-me com mais do que uma solução tecnológica? 

Não, cada empresa/organização candidata pode apresentar uma única candidatura e solução 

tecnológica. 

10. Em que idioma devem ser apresentados a candidatura e o pitch? 

Devem ser ambos apresentados em português. 

11. Qual a duração do pitch? 

Em fase de candidatura, o pitch deve ser de 3 minutos. Os 10 candidatos finalistas terão mentoria do 

Planetiers para o pitch final que deverá ter a duração de 5 minutos. 

12. A solução vencedora será certificada? 

Não, o AQUA+ não emite certificação de produtos. No entanto, a solução vencedora, bem como as 10 

finalistas, farão parte da rede TECH AQUA+ que consiste numa rede de divulgação de soluções e 

tecnologias de monitorização e controlo inteligente de água. 

13. As entidades/empresas internacionais podem participar nos Prémios AQUA+? 

Sim, no entanto, os sistemas e tecnologias a concurso deverão ter aplicação evidenciada no mercado 

nacional. As candidaturas e pitch de entidades/empresas internacionais também devem ser em 

português. 


