
  



 
 

1. O evento vai realizar-se dia 20 de Abril na Baixa do Porto. Terá início às 9h00, onde 

será feita uma sessão de esclarecimento de 15 min na Reitoria da Universidade do 

Porto. Em seguida começará a competição; 

2. A Competição consistirá por em prática uma ideia de negócio durante o dia, sendo 

que o objetivo é ter o máximo de lucro possível. 

3. Toda a competição deverá ser realizada no Centro do Porto, incluindo a zona da 

Ribeira e os Aliados, de acordo com a preferência de cada equipa; 

4. O evento terminará com um BUZZ Café onde cada equipa fará uma pequena 

apresentação do seu projeto e onde serão analisadas as diferentes estratégias 

realizadas. Aqui será anunciado qual a equipa que obteve mais lucro, ou seja, a 

equipa vencedora; 

5. Cada equipa será constituída por 3 a 5 membros e terá 10€ para investimento inicial 

sendo que 5€ serão fornecidos pela StartUp BUZZ e outros 5€ por cada equipa; 

6. Nenhuma equipa pode ganhar dinheiro de forma ilícita; 

7. Poderá ser acrescido um montante ao investimento inicial de 5 euros (entenda-se 

dos participantes) não superior a 5 euros, tendo em conta que esse valor será 

deduzido no cálculo do Lucro Final; 

8. No decorrer da competição, as equipas podem reinvestir na sua ideia única e 

exclusivamente a partir dos lucros já gerados; 

9. No dia do evento, cada equipa pode trazer objetos de casa desde que estes não 

sejam utilizados para venda, ou sejam, apenas podem ser usados como um 

instrumento auxiliar. (Por exemplo, se a ideia é vender chá pelas ruas do Porto, 

podem trazer de casa uma chaleira mas não o chá ou a água. Estes deverão ser 

adquiridos a partir dos 10€); 

10. No caso de quem se inscrever individualmente, a organização encarregar-se-á de o 

inserir numa equipa; 

11. Entre o dia 12 e o dia 18 de Abril, cada equipa deverá enviar um email à organização 

a informar quais os objetos que irão utilizar no âmbito do Art 9º; 



 

 

12. Todas as equipas terão, obrigatoriamente, de apresentar as faturas de todas as 

compras efetuadas durante o concurso;  

13. As equipas terão de fazer um acompanhamento do seu projeto diário a partir do 

instagram. Por questões de facilidade de visualização dos posts por parte da 

organização, os participantes deverão colocar na descrição das mesmas o hashtag: 

#BUZZCashX (X= nome de equipa atribuído pela organização); 

14. Caso os participantes não possuam Instagram, podem faze-lo através do Facebook, 

identificando a StartUp BUZZ; 

15. Existirá um prémio destinado à equipa com melhor acompanhamento do seu 

projeto no Instagram e/ou Facebook; 

16. Não haverá um prémio final. O prémio é o lucro que cada equipa obterá com a sua 

ideia de negócio; 

 

 

 

Contactos: 

 Ana Silva: 914877803 | asilva.buzz@gmail.com 

 Inês Correia: 912428453 | icorreia.buzz@gmail.com 

 Ricardo Reininho: 913290595 | rreininho.buzz@gmail.com 


