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FUNDACIÓN MAPFRE

À INOVAÇÃO

S O C I A L
4ª EDIÇÃO

#SCALINGYOURIMPACT
Regras da Convocatória

Na Fundación MAPFRE continuamos apoiando iniciativas capazes
de mudar o mundo. Com esta 4ª edição dos Prêmios à Inovação
Social, estamos ajudando a aumentar a conscientização e dar
visibilidade a projetos com impacto positivo nas áreas da saúde,
mobilidade sustentável e economia do envelhecimento.

1.INTRODUÇÃO

A Fundación MAPFRE lança a 4ª edição dos Prêmios Fundación MAPFRE à Inovação
Social com a colaboração do Instituto de Empresa (IE) em sua dimensão acadêmica.
Ambas as organizações que lideram globalmente suas áreas de expertise unem suas
forças nesta edição para apoiar as iniciativas inovadoras com grande potencial de
impacto social. Juntas, trabalham com as comunidades de inovadores sociais das
regiões geográficas de referência para identificar os projetos com mais capacidade de
transformação social e para oferecer um impulso diferenciado.
As regiões geográficas com as quais se estruturam os prêmios nesta quarta edição são o
Brasil, o resto da América Latina e a Europa.
O objetivo dos Prêmios Fundación MAPFRE à Inovação Social é possibilitar o crescimento
de propostas que, por suas características, resolvam e melhorem os aspectos concretos
do mundo no qual vivemos. Tais aspectos se centralizam nesta convocatória em três
categorias:
1) Melhora da saúde e tecnologia digital (e-Health).
2) Economia do envelhecimento: Ageingnomics.
3) Prevenção e mobilidade segura e sustentável.
De todas as candidaturas em cada uma das três regiões identificadas acima, serão
escolhidos nove projetos (no total de três para cada categoria, um por cada uma das três
regiões) que serão apresentados em uma das três semifinais regionais (em função da
região na qual participarem), os representantes dos projetos semifinalistas receberão o
apoio de um mentor e a visibilidade de seu projeto na região. Os nove projetos finalistas
que resultarem das três semifinais, três por categoria, participarão da grande final
onde seus representantes receberão um plano de acompanhamento planejado pelo IE e
serão objeto de difusão em perfis sociais e meios de comunicação online e off-line, entre
outros suportes. Cada um dos três projetos vencedores (um em cada categoria) receberá
um prêmio monetário adicional de €30.000 nos termos indicados no item Nove deste
documento.
Esta competição oferece, portanto, o apoio necessário aos representantes dos 27 projetos
semifinalistas, dos quais sairão nove finalistas e três vencedores, em diversos aspectos
que são considerados essenciais.
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Os aspectos são:

1.INTRODUÇÃO

a. Promoção: Consiste em propagar e divulgar os projetos semifinalistas, finalistas e
vencedores por intermédio de diversos canais.
b. Comunicação e Relações Públicas: Consiste em ajudar, apoiar e orientar os projetos
semifinalistas e finalistas selecionados para que possam aproveitar ao máximo a
oportunidade de visibilidade e relações que os prêmios oferecem. Este apoio será
oferecido por intermédio de mentores e coaches especializados, além de toda a
visibilidade obtida no ecossistema inovador pela participação nos eventos da semifinal
regional e, se for o caso, na grande final.
c. Financiamento:
¥ Visibilidade perante os potenciais financiadores: os projetos semifinalistas e finalistas
se apresentarão a um júri e investidores privados e outros potenciais financiadores
durante os eventos das semifinais regionais e, conforme o caso, na grande final.
¥ Prêmio monetário: os promotores dos projetos vencedores, um por cada categoria,
receberão da Fundación MAPFRE um prêmio monetário no valor de € 30.000 em
conceito de doação.
¥ Gastos de viagem e de hospedagem do representante dos projetos semifinalistas
e finalistas para que possa comparecer aos eventos convocados no âmbito
da competição (consiste em uma viagem para uma pessoa designada como
representante e encarregada de apresentar o projeto nas semifinais e na grande final,
se ocorrer). Se, por motivos de saúde pública ou de instabilidade social, à critério
exclusivo da Fundación MAPFRE, decidir que os eventos serão celebrados com a
participação de todos ou alguns dos representantes dos projetos em forma telemática,
em qualquer fase da competição, não haverá compensação pela supressão de tais
gastos, nem monetário nem em espécie, e sem que a Fundación MAPFRE tenha a
obrigação de investir em outra atividade relacionada a esta convocatória.
d. Acompanhamento na Competição: orientação online para os representantes
dos projetos semifinalistas e coaching para os finalistas, e se comprometerão a
participarem ativamente dos programas de acompanhamento conforme expressados
nestas bases.
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2.CARACTERÍSTICAS
DOS PROJETOS
Serão admitidos no concurso os projetos ou
iniciativas do ecossistema de inovação social
que seus promotores apresentarem, sendo
empresários ou não, mas devem cumprir com
os requisitos do item três deste documento.
Os projetos ou iniciativas poderão ser uma
divisão autônoma (spin off) de universidade ou
de qualquer outra pessoa ou entidade que os
ampare, que já obtenham uma forma jurídica
de sociedade mercantil, fundação, associação
ou entidades análogas nos países de origem,
sempre cumprindo com os parâmetros exigidos
para ser objeto de avaliação conforme as bases
presentes.

Com objetivo de orientação, os promotores do projeto poderão ser estudantes
universitários ou de escolas de negócios, cientistas, investigadores e docentes
universitários, além de empreendedores com um projeto inovador, ou seja, tanto pessoas
físicas (individuais/profissionais) quanto jurídicas que cumpram com os requisitos do
item três deste documento.
Cada projeto deve estar inscrito em, pelo menos, uma destas três categorias:
a. Melhora da saúde e tecnologia digital (e-Health)
Foi demonstrado que um estilo de vida saudável é um dos principais determinantes
para aumentar os anos aproveitados com qualidade de vida. Sabemos que 75%
dos falecimentos no mundo são produzidos por doenças não transmissíveis cujo
prevalecimento se vê influenciado em maior ou menor medida pelos nossos hábitos de
vida. A tecnologia nos oferece oportunidades desconhecidas até hoje para desfrutar de
uma vida mais saudável.
Esperamos impulsionar projetos que trabalhem com desafios relevantes neste âmbito,
por exemplo, (esta lista não é exaustiva nem excludente, só pretende oferecer alguns
exemplos):
¥ Iniciativas e projetos que ajudem a contribuir e melhorar nossa cultura da saúde,
incentivando condutas saudáveis e ajudando a mudar as que não são.
¥ Inovações nas fases de investigação, prevenção, tratamento ou cuidados nos
problemas de saúde.
¥ Iniciativas que se direcionam, especialmente, a melhorar a saúde e qualidade de vida
de um coletivo específico.
¥ Projetos que ajudem a melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da
Covid-19.
b. Economia do Envelhecimento: Ageingnomics
Na Fundación MAPFRE, acreditamos firmemente que o desafio demográfico ao que nos
enfrentamos apresenta grandes oportunidades para a população mais velha que precisa
de soluções concretas para melhorar sua qualidade de vida.
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2.CARACTERÍSTICAS
DOS PROJETOS

Por isso, com esta nova categoria, pretendemos divulgar e impulsionar iniciativas
inéditas que ofereçam soluções para a faixa etária entre 55 e 75 anos nos âmbitos
descritos no fenômeno conhecido como Ageingnomics. Neste termo são incluídas
oportunidades em setores como saúde, lazer, mobilidade, educação, finanças, seguros,
tecnologia e economia da terceira idade, entre outros.
Esperamos impulsionar projetos que gerem impacto social trabalhando em desafios
relevantes neste âmbito como, por exemplo, (esta lista não é exaustiva nem excludente,
só pretende oferecer alguns exemplos):
¥ Projetos que agreguem soluções inovadoras ao desafio da aposentadoria de qualidade
quando chegar o momento, como também, educação financeira para a longevidade.
¥ Iniciativas que apoiem a aquisição de destrezas para permitir o prolongamento da vida
no trabalho, caso isso seja desejável para a pessoa.
¥ Projetos que permitam reduzir a brecha tecnológica deste grupo.
¥ Projetos que tragam soluções para aspectos relacionados com a saúde dos mais
velhos (serão considerados nesta categoria os projetos que incidam nesta faixa
etária - 55 a 75 anos -. Se o impacto for para pessoas acima de 75 anos, poderão se
candidatar na categoria Saúde), o envelhecimento ativo, a luta contra a solidão e o
isolamento.
¥ Iniciativas direcionadas a agregar soluções de lazer e entretenimento a este grupo.
¥ Projetos que fomentem a formação contínua deste grupo com programas ou
iniciativas formativas conforme suas necessidades (educação superior, formação
profissional e educação executiva).
¥ Inovações que facilitem a criação de startups, empreendimentos, empregos
autônomos ou trabalhos por conta própria para este grupo.
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c. Prevenção e Mobilidade Segura e Sustentável

2.CARACTERÍSTICAS
DOS PROJETOS

A interação e interconectividade do mundo atual são muito mais amplas e profundas
do que há cinco anos. Portanto, agora existem oportunidades que eram inimagináveis
na melhoria da mobilidade segura, saudável e sustentável por meio dos meios de
transporte, principalmente nos entornos urbanos. Mas esses avanços (big data, Internet
das coisas, veículo conectado, inteligência artificial, segurança e sustentabilidade através
de projetos…) também propõem excelentes oportunidades para a prevenção de lesões
não intencionadas em outros âmbitos como incêndios e queimaduras, lesões infantis e de
idosos.
Esperamos impulsionar projetos que trabalhem em desafios relevantes neste âmbito,
por exemplo, (esta lista não é exaustiva nem excludente, só pretende oferecer alguns
exemplos):
¥ Tecnologias aplicadas a melhorar a segurança no transporte dos grupos mais
vulneráveis: crianças, pessoas com diversidade funcional, ciclistas, usuários idosos
que usam as vias de circulação e de veículos de mobilidade pessoal ou urbana,
motociclistas, etc.
¥ Iniciativas disruptivas em matéria de sustentabilidade do meio ambiente vinculada à
cidade inteligente (Smartcity) por meio da mobilidade e que supõe uma melhoria total
na segurança pública.
¥ Projetos que conectem o veículo com a segurança pública de uma forma inovadora
(V2X).
¥ Inovações que aproveitem as plataformas já existentes para desenhar entornos
urbanos mais sustentáveis, tanto sociais quanto de meio ambiente, e sempre do ponto
de vista da mobilidade segura e sustentável.
¥ Serviços ou produtos que reduzam o risco de lesão não intencionada e que supõe uma
completa inovação tecnológica ou social.
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3.REQUISITOS
PA R A O C O N C U R S O

Requisitos formais: Para participar do concurso, o representante do projeto deverá
preencher satisfatoriamente um formulário online sobre o projeto, com um tempo
determinado, e deverá enviá-lo antes da finalização da etapa de candidaturas que
terminará no dia 30 de novembro de 2020.
O registro para a candidatura será realizado no site dos Prêmios Fundación MAPFRE à
Inovação Social (https://premiosinnovacion.fundacionmapfre.org/br/) com o seguinte:
¥ Informação básica de contato relacionada a todos os integrantes e a seus projetos,
incluindo o e-mail designado para que possam ser notificados.
¥ Identificação de um dos integrantes que atuará como representante da equipe durante
todo o andamento.
¥ Dados do projeto.
¥ Marcos do projeto.
¥ Futuro do projeto.
¥ Outras informações relevantes, como o Sumário, considerado como muito importante
para a avaliação do projeto.
Esta informação deverá ser apresentada em espanhol, inglês ou português.
Requisitos materiais: Para ser considerado como candidato, o projeto deverá ser
vinculado a uma das três categorias citadas acima. O mesmo projeto, se esta for
sua vocação, poderá ser aplicado a uma ou várias categorias, considerando que os
avaliadores contemplarão a proposta conforme a categoria apresentada.
Requisitos geográficos: O projeto apresentará a candidatura na área geográfica onde seu
representante ou entidade promotora estiver radicado, sem prejuízo de que possa haver
impacto social em outras regiões, mas sempre dentro de alguma das três regiões que
estão destinadas para estes prêmios: Brasil, resto da América Latina, e Europa.
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3.REQUISITOS
PA R A O C O N C U R S O

Requisitos humanos: Os projetos apresentados para os prêmios devem ser desenvolvidos
por pessoas ou grupos de trabalho com, pelo menos, um integrante fazendo jornada
completa no projeto (a seguir, “as equipes”). As equipes podem estar designadas ou
integradas em organizações ou entidades onde os projetos estiverem em andamento, ou
desenvolvendo o projeto de forma independente.
Requisitos de desenvolvimento: Os projetos apresentados devem contar com, pelo
menos, um protótipo/prova piloto sobre sua ideia de inovação social com participação de
usuários.
Aspectos jurídicos associados. A organização dos prêmios se reserva o direito de não
considerar as candidaturas que forem contra os parâmetros básicos de criação do
ecossistema social com base em elementos ilegais ou de reputação duvidosa, bem como,
os que possam ser considerados riscos jurídicos.
Requisitos financeiros: No caso de, a pessoa ou entidade promotora do projeto
apresentado contar com algum tipo de renda, não deve ser superior a 150.000 euros
em 2019 (incluindo donativos, contribuições ou subvenções públicas e faturamento, se
houver).
Não estão incluídos em tais rendas os fundos fornecidos a título pessoal pelos próprios
promotores por intermédio de ampliações de capital, empréstimos ou linhas de crédito.
Exclui-se também a quantia dos prêmios recebidos pelo projeto, se for o caso.
No suposto de designações plurianuais ao projeto, serão consideradas como renda
as entradas ingressadas efetivamente em 2019 e não no cômputo total da designação
plurianual.
Se o promotor do projeto teve rendas superiores a 150.000 euros em anos anteriores
e rendas inferiores às mencionadas acima, em 2019, só poderá participar, se justificar
adequadamente essa diminuição.
Em conformidade com o anterior, não serão excluídos os projetos que tenham recebido
outras ajudas públicas ou privadas, sempre e quando não superarem em conjunto o
limite máximo de renda estabelecida no parágrafo anterior.
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4 . A P R E S E N TA Ç Ã O

Cada projeto apresentado deve nomear uma pessoa física como representante da
candidatura para agir em nome da mesma e como ponto de contato entre a organização
dos Prêmios, e detalhará para o resto da equipe que avalia a candidatura, se houver.
O representante se compromete com a apresentação da candidatura, no caso de ser
selecionado, a participar pessoalmente da semifinal de sua região de referência e, se
for o caso, da grande final que acontecerá em Madri durante os dias de celebração dos
eventos e a receber, previamente a esses eventos, a formação e acompanhamento do
orientador online e coaching previstos nestas bases.
A falta de participação do representante nas atividades preparatórias dos eventos ou sua
ausência, pelo motivo que for, resultará na desclassificação da candidatura.
Portanto, os projetos poderão ter o apoio de pessoas ou instituições externas, mas o
representante da equipe deverá participar do programa de acompanhamento e será
quem realizará pessoalmente a defesa do projeto na semifinal regional correspondente e
na grande final, caso seja selecionado. Em consequência, a ausência na final regional e/
ou na grande final, pelo motivo que for, será suficiente para constar como desistência da
candidatura pré-selecionada.
Igualmente, a pessoa que defender sua candidatura será a pessoa designada como
representante principal do projeto na Red Innova.
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5 . PA R Â M E T R O S
GERAIS DE
AVALIAÇÃO

Será avaliado o interesse dos projetos apresentados seguindo os critérios do potencial de
impacto social, inovação, viabilidade, solidez da equipe e desenvolvimento da ideia, e os
aspectos jurídicos associados.
Os parâmetros serão contemplados pelos avaliadores e membros do júri para a avaliação
das candidaturas sem que esta lista constitua numerus clausus:
a. Potencial de impacto social em uma das três categorias destes prêmios: será
avaliado o impacto social do projeto, seja em extensão (número de pessoas ou coletivo/s
impactados) ou em profundidade (solução ou ajuda para problema de maior ou menor
nível).
b. Inovação do projeto: a novidade e disrupção do projeto apresentado ao concurso e os
argumentos que demonstram seu valor para que possa ser uma realidade.
c. Viabilidade dos projetos: a viabilidade dos projetos será avaliada a partir da
perspectiva técnica, econômica e organizativa.
d. Desenvolvimento da ideia demonstrada nos resultados de provas/piloto iniciais.
O protótipo é um elemento importante para ser considerado, apesar da dificuldade
de sua avaliação, portanto, deverá ser apresentado analisando seu funcionamento,
escalabilidade e resultados.
e. Capacidade e experiência da equipe para desenvolver o projeto apresentado.
O potencial da equipe é outro dos parâmetros determinantes para a avaliação da
candidatura. A organização entende que a sustentabilidade e sucesso do projeto também
se apoiam no potencial da equipe pelo seu envolvimento.
f. Aspectos jurídicos associados: Serão excluídos os projetos que apresentarem dúvidas
em seu encaixe jurídico.
Não será facilitada nenhuma informação sobre a avaliação individual de nenhum projeto
apresentado.
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6 . FA S E S D A
PA RT I C I PA Ç Ã O
NOS PRÊMIOS

Fases do processo de seleção:
1.ª Fase de inscrição: O processo de inscrição será online e estará aberto a partir do
dia 30 de outubro de 2020 até às 23h59 (UTC/GMT+1) do dia 30 de novembro de 2020. O
sistema permite abrir o formulário de aplicação habilitado para ser salvo. Desta forma,
os candidatos poderão preenchê-lo em momentos diferentes e proceder ao seu envio
enquanto a fase de inscrição estiver aberta.
2.ª Fase de pré-seleção de projetos semifinalistas: realização da avaliação dos projetos
apresentados e a seleção das 27 candidaturas semifinalistas (três por categoria e em
cada região; no total de nove semifinalistas por região).
3.ª Fase de semifinais regionais:
a. Preparação: Quando os projetos semifinalistas estiverem selecionados, começará a
fase de preparo onde os representantes receberão formação através do orientador online
para fortalecer a apresentação do projeto para investidores/financiadores, fortalecer o
atrativo da apresentação e preparar a semifinal. A participação ativa na preparação é
obrigatória para o membro da equipe que defenderá o projeto na semifinal.
Excepcionalmente, o representante designado na candidatura poderá ceder à formação a
favor de outro membro da equipe, neste caso, o novo membro deverá defender o projeto
na semifinal e, caso acontecer, na grande final.
b. Eventos de Semifinais: Em cada uma das três regiões de referência (Brasil, resto da
América Latina e Europa) será celebrado um evento de semifinal regional, onde serão
apresentados os projetos semifinalistas em cada uma das três categorias (no total
de 27 semifinalistas, nove por região) perante um júri especialista selecionado pela
Fundación MAPFRE com participação do IE. Para isso, o representante de cada projeto
semifinalista contará com os deslocamentos para a defesa do mesmo, a própria defesa
do projeto, presencialmente, e a presença nos meios de comunicação aproveitando o
evento da semifinal que será celebrado em sua área geográfica. A Fundación MAPFRE
poderá decidir se os eventos das semifinais serão celebrados com a participação de todos
ou alguns dos representantes dos projetos de forma telemática por motivos de saúde
pública ou de instabilidade social, a seu exclusivo critério.
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6 . FA S E S D A
PA RT I C I PA Ç Ã O
NOS PRÊMIOS

No resultado de cada semifinal, serão escolhidos, no máximo, um projeto finalista por cada
categoria e de cada região (nove finalistas para a grande final). As vagas dos semifinalistas
em cada semifinal poderão ficar vazias no caso de não encontrar projetos suficientemente
meritórios em alguma das regiões e/ou para alguma das categorias.
4.ª Fase da Grande Final:
a. Preparação: Quando os projetos finalistas já estiverem selecionados, começarão
os preparativos para a defesa das candidaturas na grande final. Com o incentivo de
aprofundar nas habilidades pessoais e contar com ferramentas para aproveitar esta
fase 100%, serão transmitidas sessões de coaching online e presenciais, na medida do
possível, aos representantes das candidaturas nas seguintes matérias: (1) habilidades de
apresentação; (2) ferramentas de relações públicas e comunicação; (3) aprofundamento
em matéria de potencialização de projetos escala/crescimento de projetos de inovação
social.
A participação ativa do representante da candidatura finalista nas sessões formativas é
obrigatória; sua ausência, pelo motivo que for, implicará na perda dessa condição e não
poderá participar do evento na grande final.
b. Evento da grande final e anúncio dos vencedores: Será celebrado um grande
evento em Madri, previsto para maio de 2021, com ampla repercussão nos meios
de comunicação no qual serão apresentados os projetos finalistas perante um júri
especialista convidado pela Fundación MAPFRE com a participação do IE. Os três projetos
vencedores serão anunciados no evento (um por cada categoria) durante uma cerimônia
de encerramento que marcará o final da quarta edição dos Prêmios, será entregue aos
promotores um prêmio monetário de 30.000 euros para cada um, que será concretizado
quando declararem a documentação legalmente exigida.
A Fundación MAPFRE poderá decidir se a grande final será celebrada com a participação
de todos ou alguns dos representantes dos projetos de forma telemática por motivos de
saúde pública ou de instabilidade social, a seu exclusivo critério.
A vaga do vencedor poderá ficar vazia no caso de não encontrar projetos suficientemente
meritórios em alguma das três categorias.
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6 . FA S E S D A
PA RT I C I PA Ç Ã O
NOS PRÊMIOS

c. Red Innova Fundación MAPFRE: A Red Innova é uma rede criada pela Fundación
MAPFRE para dar continuidade aos Prêmios, além do processo seletivo de competição.
Esta rede entrou em andamento em 2018, inicialmente composta pelos representantes
dos projetos semifinalistas de edições passadas que optaram pela mesma. De forma
progressiva serão incorporados mais membros à rede. Nesta 4ª edição os semifinalistas
e finalistas que participarem da grande final poderão se incorporar à rede de Inovação.
A essência da rede está baseada no sistema de cocriação, participando ativamente com
os outros membros. Entre as primeiras conclusões, as bondades desta rede consistem
em:
¥ Formação: Sessões de formação em matérias de inquietude geral para potencializar
habilidades pessoais e de gestão das iniciativas.
¥ Difusão: Presença preeminente de seus membros nas diversas edições dos Prêmios
Fundación MAPFRE à Inovação Social.
¥ Visibilidade: Possibilidade de ser designado como Embaixador dos prêmios em sua
área geográfica.
¥ Todos os que se derivarem do processo de cocriação planejado efetivamente entre
seus membros.
Contudo, a Fundación MAPFRE se reserva o direito de cancelar a rede em qualquer
momento e por qualquer motivo, com aviso prévio aos integrantes, e sobre os quais
também poderá exercer seu direito de moderador em relação a qualquer comentário ou
atividade que considerar inapropriada para a finalidade pela qual foi criada.
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7.PRAZOS E
CALENDÁRIO
Os candidatos enviarão os projetos através
do site dos Prêmios Fundación MAPFRE à
Inovação Social, com a prévia identificação de
um representante por projeto. A aceitação da
inscrição de cada candidatura será imediata,
assim que a documentação solicitada para cada
projeto for entregue.
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O prazo de recepção das candidaturas começa no dia 30 de outubro de 2020 e finaliza às
23h59 (UTC/GMT+1) do dia 30 de novembro de 2020.

Ações

Datas Previstas

Fase de inscrição

A partir do dia 30 de outubro de 2020 até o dia
30 de novembro de 2020

Fase de análise das candidaturas

Dezembro de 2020 – fevereiro de 2021

Comunicação com semifinalistas

Segunda quinzena de fevereiro de 2021

Preparação das Semifinais

Fevereiro e março de 2021

Semifinais Regionais

Março de 2021, semifinais da EUROPA, LATAM
(América Latina) e BRASIL

Preparação da Final

Abril – maio de 2021

Grande Final

Prevista para maio de 2021 (é obrigatório
participar da formação prévia)

8.JÚRI

Os diversos jurados envolvidos nas diferentes fases do processo de seleção serão
compostos por especialistas designados pela Fundación MAPFRE com a participação do
IE, entre outros especialistas convidados por ambas as organizações. Sua função será:
a. Avaliar e julgar os projetos recebidos e selecionar os projetos dos semifinalistas que
participarão de cada uma das três categorias em cada uma das três regiões.
b. Selecionar os projetos finalistas nas semifinais de cada categoria que participará da
grande final em Madri.
c. Selecionar os projetos vencedores na final, um de cada categoria, que resultarão
premiados.
Os promotores da quarta edição dos Prêmios Fundación MAPFRE à Inovação Social,
ou seja, a Fundación MAPFRE e o IE, se reservam o direito, de forma unilateral e
sem aviso prévio, de excluir qualquer participante e, portanto, à candidatura do
projeto apresentada à competição, especialmente, nos casos suspeitos ou que forem
detectadas tentativas de fraudar, alterar e/ou inutilizar, direta ou indiretamente, o bom
funcionamento e o transcurso normal e regulamentar da presente competição.
Tanto os promotores dos Prêmios Fundación MAPFRE à Inovação Social quanto o júri
designado para as diversas fases terão capacidade para interpretar e completar as Bases
desses Prêmios e suas decisões serão definitivas e inapeláveis.
Ao longo de todo o processo de seleção dos semifinalistas/finalistas, a confidencialidade
com relação às ideias/projetos apresentados é garantida.
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9.PRÊMIOS

De todas as candidaturas apresentadas, serão escolhidos por cada região até três
semifinalistas por cada uma das três categorias (no total de nove semifinalistas por
região):
¥ Melhora da saúde e tecnologia digital (e-Health).
¥ Economia do envelhecimento: Ageingnomics.
¥ Prevenção e mobilidade segura e sustentável.
Todas as candidaturas semifinalistas (27) gozarão dos seguintes benefícios, através da
figura designada como seu representante:
¥ Acompanhamento online por um mentor por candidatura com a finalidade de
fortalecer a apresentação do projeto aos investidores/financiadores, fortalecer o
atrativo da apresentação e ajudar a preparar a semifinal. Cada representante de
um projeto semifinalista terá duas reuniões online com o mentor, com duração de
uma hora. A participação do representante da candidatura é obrigatória para poder
participar da semifinal.
¥ Apresentar seu projeto nas semifinais de sua região, eventos nos quais serão
convidados especialistas e potenciais financiadores.
¥ Visibilidade do projeto nos meios de comunicação convencionais (imprensa escrita) e
em suportes online (meios de comunicação, sites, redes sociais, blogs…).
¥ Os gastos de viagem e hospitalidade serão fornecidos por Prêmios Fundación
MAPFRE à Inovação Social para o representante de cada projeto semifinalista (que
deverá ser o representante que recebeu a orientação online). Qualquer outro gasto
de outro acompanhante corre por conta dos participantes. Se, por motivos de saúde
pública ou de instabilidade social sob julgamento exclusivo da Fundación MAPFRE,
decidir que os eventos serão celebrados com a participação de todos ou alguns dos
representantes dos projetos em forma telemática, em qualquer fase da competição,
não haverá compensação pela supressão de tais gastos, nem monetário nem em
espécie, e sem que a Fundación MAPFRE tenha a obrigação de investir em outra
atividade diferente relacionada com esta convocatória.
De todos os projetos semifinalistas, serão escolhidos três finalistas por categoria (um por
região e categoria).
Todas as candidaturas finalistas (9) obterão, ademais, os seguintes benefícios através de
seu representante:
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¥ Acompanhamento dos representantes dos projetos finalistas por intermédio de
sessões online e/ou presenciais de coaching durante uma jornada em Madri, no caso
de a Fundación MAPFRE decidir sua celebração presencial para os finalistas, prévia à
grande final, com apoio de um coach especializado em habilidades de apresentação,
especialista em relações públicas e comunicação, e especialista em crescimento
de projetos de inovação social. O peso exato para cada finalista será determinado
pela Fundación MAPFRE e IE em função das necessidades dos mesmos e terá uma
duração total de, no máximo, 15 horas.
¥ Apresentar seu projeto na grande final em Madri, evento no qual haverá convidados
especialistas e potenciais financiadores internacionais. A apresentação poderá ser
feita telematicamente, se a Fundación MAPFRE decidir, e por motivos de saúde
pública ou instabilidade social, aconselhar, ao seu critério, que o evento seja celebrado
desta forma.
¥ Os gastos de viagem e hospitalidade serão fornecidos pela Fundación MAPFRE para
um representante de cada projeto finalista. Se, por motivos de saúde pública ou de
instabilidade social sob julgamento exclusivo da Fundación MAPFRE, decidir que o
evento será celebrado com a participação de todos ou alguns dos representantes dos
projetos de forma telemática, não haverá compensação pela supressão de tais gastos,
nem monetário nem em espécie, e sem que a Fundación MAPFRE tenha a obrigação
de investir em outra atividade diferente relacionada com esta convocatória.
¥ Visibilidade do projeto nos meios de comunicação convencionais (imprensa escrita) e
em suportes online (meios de comunicação, web, redes sociais, blogs…).
Os três projetos vencedores (um por categoria) serão premiados na grande final em Madri,
previsto para maio de 2021, onde haverá uma ampla cobertura. Com caráter adicional
aos benefícios indicados acima, os promotores dos projetos vencedores serão premiados
com € 30.000 de forma monetária em conceito de doação para a empresa ou instituição
candidata, se houver, e em seu defeito, a favor do integrante ou integrantes da equipe
do projeto vencedor a pro rata entre eles. O prêmio monetário se encontra submetido à
normativa fiscal e de prevenção de lavagem de capitais vigente na Espanha. Em relação
com a normativa fiscal e de prevenção de lavagem de capitais, os receptores do prêmio
serão obrigados a apresentar à Fundación MAPFRE todos os documentos requeridos
em cumprimento da mesma como requisito prévio à entrega do prêmio. Se não forem
entregues, o prêmio se dará por perdido.
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Definição do participante

10.CON S IDERAÇÕ ES
LEGAIS

A apresentação de candidaturas na quarta edição dos Prêmios Fundación MAPFRE
à Inovação Social outorga a todos os que se identificarem individualmente ou aos
integrantes de uma equipe, a condição de participantes na mencionada iniciativa.
Condições de participação
A participação é gratuita e todos os participantes devem ser pessoas físicas ou jurídicas
cujos integrantes deverão ser maiores de idade. Estão excluídos todos os funcionários
e prestadores de serviços da Fundación MAPFRE, do conjunto institucional MAPFRE,
do Instituto de Empresa e Fundação IE ou entidades vinculadas, e também seus
familiares até o segundo grau e funcionários das empresas que tenham participado do
desenvolvimento e/ou mecanismo da presente competição.
Estarão excluídos desta convocatória todos os projetos semifinalistas e finalistas de
convocatórias anteriores.
Obrigações e responsabilidades dos participantes
A participação implica na aceitação, sem nenhuma reserva, das bases da competição.
Os participantes garantem a exatidão e veracidade dos dados que entregarem para a
participação da mesma.
Os participantes recebem as informações e consentem expressamente por intermédio de
sua inscrição na presente convocatória, o tratamento dos dados pessoais para a gestão
de sua inscrição e participação nesta e em futuras edições dos “Prêmios Fundación
MAPFRE à Inovação Social”, sendo Fundación MAPFRE, Fundação Instituto de Empresa e
INSTITUTO DE EMPRESA S.L., as entidades responsáveis pelo tratamento.
No caso de que os dados entregues forem de terceiros, pessoas físicas diferentes do
participante, ele deve garantir a aprovação e contar com o consentimento prévio dos
mesmos para a comunicação de seus dados e informar, previamente, as finalidades
do tratamento, comunicações e demais termos previstos no presente documento e na
Informação Adicional de Proteção de Dados.
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Poderão ser executados, em qualquer momento, os direitos de aceso, retificação,
supressão, limitação, oposição e portabilidade.
A Informação Adicional de Proteção de Dados pode ser consultada
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politica-privacidad/politicaprivacidade-premios-inovacao-social.jsp
Qualquer tipo de dado que seja falso, ou o descumprimento de qualquer requisito
mencionado nas presentes Bases, será motivo suficiente para a desclassificação da
candidatura.
Obrigações dos participantes semifinalistas e finalistas
Os participantes cujos projetos resultarem semifinalistas se comprometerão a trabalhar
com o mentor assignado e a apresentar seu projeto na semifinal regional. A Fundación
MAPFRE e o IE se reservam o direito de vetar a apresentação dos representantes que
não cumprirem com os requisitos necessários. No caso de apresentar a candidatura
de uma equipe, designarão um representante para participar da semifinal e da final, e
que, se for o caso, será quem participará ativamente das sessões de acompanhamento.
Ficará expresso que o interlocutor representante que tenha apresentado a candidatura
apresente tal condição.
Cada projeto semifinalista elaborará um conteúdo resumido sobre seu projeto (conforme
as diretrizes que serão facilitadas para este fim) para que a Fundación MAPFRE edite
uma resenha de projetos semifinalistas e um breve vídeo de apresentação.
Os participantes cujos projetos resultarem finalistas, se comprometerão a participar
pessoalmente (uma pessoa por cada equipe, de forma presencial, se o evento for
organizado desta forma e, telematicamente, somente no caso de a Fundación MAPFRE
decidir, a seu critério exclusivo, por razões de saúde pública ou instabilidade social) nas
atividades de acompanhamento para os finalistas que estiverem presentes em Madri
durante os dois dias anteriores à grande final e que apresentarão seus projetos na
grande final. A Fundación MAPFRE e o IE se reservam o direito de vetar a apresentação
dos representantes que não cumprirem com os requisitos necessários.
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Do mesmo modo, os semifinalistas e finalistas se comprometem a participar das ações
nos meios de comunicação convencionais e em suportes online (web, redes sociais) que
forem determinadas como necessárias para a promoção e difusão da iniciativa.
Obrigações dos Promotores dos Prêmios
A organização dos Prêmios Fundación MAPFRE à Inovação Social se compromete
a coordenar a avaliação dos projetos apresentados para determinar quem será
semifinalista e finalista, como também, o projeto que resultar vencedor em cada
categoria.
Contudo, no caso de não receber candidaturas em pelo menos cada uma das três
categorias em cada uma das três regiões ou no suposto de que a organização estime
uma evidente falta de qualidade nos projetos apresentados, poderá declarar uma das
categorias como ausente ou, em último caso, postergar ou anular a competição.
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11.PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
OU INTELECTUAL

Titularidade dos projetos apresentados na competição
A titularidade de todos e de cada um dos projetos apresentados na competição que
estiverem protegidos ou forem susceptíveis a se encontrar protegidos pelo Direito da
Propriedade Industrial e Intelectual, corresponde aos autores e/ou titulares dos projetos
mencionados.
Os participantes da competição garantem e reconhecem expressamente que são os
legítimos titulares dos projetos apresentados ou, se for o caso, contar com a autorização
expressa de seus legítimos titulares, a efeitos de serem divulgados através da presente
competição.
A Fundación MAPFRE e o IE não assumem nenhuma responsabilidade, direta ou indireta,
com relação a qualquer tipo de controvérsia, disputa e/ou litígio que possa derivar
da publicação, divulgação e/ou difusão de projetos através da 4ª edição dos Prêmios
Fundación MAPFRE à Inovação Social sem o prescritivo consentimento de seus legítimos
titulares.
Publicidade ou Difusão dos Projetos Apresentados na Competição
Os participantes da 4ª Edição dos Prêmios Fundación MAPFRE à Inovação Social
declaram conhecer e aceitar o fato de que a informação não sensível dos projetos
poderá ser publicada no site dos Prêmios e através de outros meios que os promotores
designarem e considerarem oportunos para divulgar esta iniciativa.
Os participantes da competição conservarão intacta a autoria e/ou titularidade dos
projetos apresentados e qualquer outro Direito de Propriedade Industrial e Intelectual
que possa derivar dos mesmos, sem que se entenda, em nenhum caso, que sua
publicação e/ou difusão por parte dos promotores implique renúncia, cessão e/ou
transmissão de seus direitos de Propriedade Industrial e Intelectual.
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1 2 . A C E I TA Ç Ã O
DAS BASES
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A mera participação na 4ª Edição dos Prêmios Fundación MAPFRE à Inovação Social
implica na aceitação do conteúdo íntegro destas Bases. A não aceitação de qualquer
ponto que compõe estas Bases supõe a não participação e, no caso de resultar
selecionado e/ou premiado, a renúncia automática ao prêmio.

Síguenos en:

www.fundacionmapfre.org

