
 

Academia de Verão 2019  

Regulamento 

1- Apresentação  

A Frulact – Indústria Agro-alimentar S.A., pessoa coletiva nº 501 921 591 (doravante 

Frulact), vai levar a efeito a “Academia de Verão 2019”, inserida na iniciativa “Frulact 

Academy”.  

2- Objetivos  

A Academia de Verão é uma iniciativa anual desenvolvida pela Frulact em parceria 

com várias Instituições de Ensino Superior, na qual desafiamos os estudantes a 

apresentarem os seus projetos e ideias de negócio para serem desenvolvidos com a 

(e dentro da) Frulact 

3- Participantes 

A Academia de Verão 2019 está aberta à participação livre de todos os estudantes do 

ensino superior com inscrição no ano letivo de 2018/19.  

4- Inscrições 

Os interessados em participar na Academia de Verão deverão preencher o formulário 

de candidatura disponível na página do grupo Frulact www.frulact.com, até ao dia 31 

de maio de 2019. 

5- Seleção de ideias  

5.1) Todas as ideias elegíveis recebidas serão avaliadas de acordo com critérios 

predefinidos tais como: criatividade da proposta, caráter disruptivo, alinhamento com o 

desafio proposto e alinhamento com a estratégia do grupo Frulact. 



 

5.2)  A avaliação das ideias será feita por uma Comissão constituída por uma 

equipa interdepartamental da Frulact, com representantes da Administração, 

Investigação, Desenvolvimento, Inovação, Marketing entre outros.   

5.3)  Os autores das ideias com melhor pontuação poderão, a livre critério da 

Frulact, receber um convite para uma entrevista na Frulact, como suporte ao processo 

de decisão. 

5.4) A Frulact reserva-se no direito de selecionar os vencedores, em número a 

definir, uma vez que está diretamente relacionado com a qualidade das propostas. As 

decisões da Comissão não serão passíveis de recurso. 

 

6- Resultados 

Os resultados da Academia de Verão serão comunicados em junho nas redes sociais. 

Os autores das ideias vencedoras serão contactados diretamente. 

7- Reconhecimento 

Os vencedores serão convidados a realizar um estágio de Verão, numa área a 

designar pela Frulact, com a duração de 4 semanas (consecutivas ou interpoladas) 

entre os meses de junho a setembro.  

8- Propriedade intelectual 

Os direitos de autor e propriedade intelectual sobre as ideias apresentadas passam a 

pertencer em exclusivo à Frulact que as poderá usar, reservando-se ainda o direito de 

as aplicar em contextos futuros. 

9- Outras normas aplicáveis 

9.1) Caso as regras venham a ser quebradas, ou em caso de circunstâncias 

imprevisíveis com repercussões significativas na competição, a Frulact reserva-se o 

direito de cancelar, alterar ou suspender o concurso. Estes direitos estão reservados 

para circunstâncias imprevisíveis de natureza humana ou de erros técnicos.  



 

 

9.2) A participação no concurso implica a aceitação dos termos e condições 

estabelecidos neste regulamento. 
 

10. Proteção de dados 

A Frulact enquanto responsável por tratamentos de dados pessoais norteia a sua 
atuação no rigoroso cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, no 
respeito pelos princípios do tratamento de dados pessoais, valendo-se para tal de 
medidas técnicas e organizativas adequadas capazes de assegurar a privacidade e 
segurança dos dados pessoais que trata. Neste sentido, os seus Dados Pessoais serão 
tratados e conservados para a finalidade da sua candidatura e conservados durante a 
realização do respetivo programa – Academia de Verão.  

No âmbito deste projeto a Frulact irá proceder à captação de imagens e som para fins 
estritos de divulgação das atividades promovidas por esta Academia de Verão, em 
particular para disseminação das atividades realizadas, nas redes sociais (Facebook, 
Linkedin, site institucional). 

Todos os participantes podem exercer o seu direito de acesso e retificação dos seus 
dados pessoais enviando e-mail para security@frulact.com  

Em caso de dúvidas por favor contate academiadeverao@frulact.com  

 


