
 

 

 

Regulamento  

Programa Vodafone 

Power Lab 

 

 

CONSIDERANDOS: 

A. O Vodafone Power Lab é um programa composto por um conjunto de iniciativas e ferramentas destinadas 

à aceleração e incubação de startups com o objetivo de fomentar a inovação e o empreendedorismo em 

Portugal (de ora em diante designado por “Programa Vodafone Power Lab”). 

B. O Programa Vodafone Power Lab tem como missão: “Ser um programa de incubação e aceleração para 

startups tecnológicas disruptivas com potencial para provocar mudanças em indústrias relevantes para o 

mercado das Telco, através da criação de valor sobre plataformas tecnológicas disponibilizadas pela 

Vodafone.” 

C. O Programa Vodafone Power Lab será gerido pela VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS 

S.A. (de ora em diante designada por “Vodafone”) em colaboração com um ou mais parceiros; 

D. A Vodafone reserva-se do direito de contratar outras entidades para a colaboração na gestão do Programa 

Vodafone Power Lab; 

E. O presente Regulamento prevê os termos e condições aplicáveis aos projetos desenvolvidos 

(“incubados”) no âmbito do Programa Vodafone Power Lab. 

 

Cláusula 1ª 

(Âmbito do Programa Vodafone Power Lab) 

1. O Programa Vodafone Power Lab prevê o apoio a equipas/projetos provenientes de 

iniciativas/programas, , e competições anuais, entre outras, promovidas pela Vodafone com o intuito de 

fomentar a inovação e o empreendedorismo em Portugal. 

2. O apoio a equipas/projetos pode ainda resultar de um contacto direto do Vodafone Power Lab com 

qualquer startup cuja solução se adeque às necessidades da Vodafone. 

3. As equipas/projetos que serão incubados no Programa Vodafone Power Lab estão sujeitos às regras 

constantes deste Regulamento e às regras previstas nos regulamentos de cada iniciativa em particular ( 

se aplicável). 

4. O programa de incubação permite a participação de equipas com presença física ou virtual.  

Cláusula 2ª 

(Fases do Programa Vodafone Power Lab) 

1. As equipas que pretendam ser apoiadas pelo Programa Vodafone Power Lab terão obrigatoriamente 

que passar pelas seguintes fases: 

a) Candidatura; 

b) Classificação e Seleção; 

c) Programa de mentoria. 



 

 

 

2. A fase de seleção, terá sempre de respeitar, como critério de seleção, a missão do programa de aceleração 

e incubação do Vodafone Power Lab, melhor, descrita no Considerando B. apresentado no início deste 

Regulamento. 

3. A fase de candidaturas e a fase de classificação e seleção diferem consoante a iniciativa de onde as 

equipas/projetos provenham, encontrando-se tal informação prevista nos respetivos regulamentos. 

4. A fase de candidaturas e a fase de classificação e seleção da Call Contínua do Programa Vodafone Power 

Lab encontra-se regulada no Anexo ao presente Regulamento. 

 

Cláusula 3ª 

(Duração do Programa Vodafone Power Lab) 

1. O Programa Vodafone Power Lab terá início no prazo máximo de 4 semanas a contar da data do anúncio 

das equipas/projetos selecionados. 

2. O programa terá a duração mínima de 12 semanas e máxima de 12 meses. 

3. A possibilidade de prolongamento do prazo anteriormente mencionado será decidida consoante a 

avaliação da Vodafone. 

 

Cláusula 4ª 

(Apoios e Condições do Programa Vodafone Power Lab) 

1. O Programa Vodafone Power Lab garante às equipas participantes o apoio e acompanhamento nas 

seguintes áreas: 

a) Desenvolvimento de produto; 

b) Desenvolvimento do negócio; 

c) Lançamento no mercado de soluções desenvolvidas em conjunto, se aplicável; 

2. Este acompanhamento é efetuado através da realização de várias sessões com mentores Vodafone e 

peritos no negócio a ser desenvolvido (“Experts”), bem como através do acompanhamento de um 

Community Manager, responsável pelo contacto contínuo com as startups, gestão do ciclo de vida das 

várias iniciativas do programa e dinamização da comunidade. 

3. Os mentores fazem parte da organização do Programa Vodafone Power Lab e são um conjunto de 

colaboradores que acompanham as equipas continuamente e de forma mais personalizada. Os Experts 

são contactos de parceiros da Vodafone convidados pontualmente para apoiarem as equipas em 

determinada questão. 

4. Caso ocorra algum lançamento de solução desenvolvida em conjunto, os projetos desenvolvidos terão 

acesso a um programa de divulgação promovido pela Vodafone não ficando, no entanto, esta, com 

quaisquer direitos automáticos sobre a comercialização das aplicações. 

5. A Vodafone pode decidir em qualquer momento e com efeito imediato deixar de apoiar o projeto, desde 

que fundamente devidamente as razões para que tal aconteça junto da equipa.  

6. Os projetos apoiados que resultem numa parceria de sucesso com a Vodafone deverão utilizar um selo 

“apoiado pela Vodafone” ou idêntico (em local que garanta visibilidade) e em todos os materiais de 

comunicação do projeto que sejam emitidos durante um período de 12 meses após a conclusão do 

programa, de acordo com as regras de comunicação previstas no anexo II ao presente Regulamento. 

7. O programa pode prever a inclusão dos projetos ou produtos no portefólio de serviços da Vodafone, não 

se traduzindo nunca essa inclusão numa obrigação para a Vodafone. 

 



 

 

 

Cláusula 5ª 

(Formalidades do Programa Vodafone Power Lab) 

1. As equipas, ao participarem no Programa Vodafone Power Lab declaram e reconhecem, sob pena de 

serem excluídas, que: 

a) São constituídas, no mínimo, por 2 elementos, maiores de 18 anos, residentes ou não em 

Portugal, desde que pretendam manter um ou mais projetos e deter uma startup para os 

disponibilizar no mercado; 

b) A sua empresa está estabelecida no mercado; 

c) A empresa já tem clientes; 

d) As ideias são originais, incluem inovações ou variantes sobre ideias já existentes; 

e) As equipas participam de forma exclusiva no Programa Vodafone Power Lab, na área das 

tecnologias; 

f) Os seus modelos de negócio são sustentáveis a médio ou longo prazo; 

2. São admitidas candidaturas  de empresas nacionais ou internacionais com mais de 10 trabalhadores à data 

da inscrição, desde que pretendam lançar um ou mais projetos e se comprometam a criar uma startup 

para os disponibilizar no mercado através da constituição de uma nova sociedade ou através de cisão da 

sociedade existente. 

3. Qualquer iniciativa do Programa Vodafone Power Lab que especifique outras condições de acesso terá 

a informação disponível nos regulamentos próprios. 

 

Cláusula 6ª 

(Benefícios do Programa) 

1. As equipas participantes no Programa Vodafone Power Lab beneficiarão de acompanhamento 

específico da Vodafone nas sessões previstas no programa, sendo que as suas necessidades serão 

acompanhadas regularmente. 

2. A agenda de cada sessão e o nome do(s) mentor(es) serão divulgados antecipadamente para que as 

equipas possam reunir atempadamente questões específicas em que necessitem de apoio e orientação. 

3. As equipas terão acesso a um conjunto de benefícios que podem ser consultados no site 

power.vodafone.pt., sendo que as equipas cujo apoio é exclusivamente virtual não beneficiam dos pontos 

1, 2, 3 e 4 da respetiva listagem. 

 

Cláusula 7ª  

(Direitos e Obrigações) 

1. Os participantes mantêm os direitos de autor e de propriedade industrial/intelectual sobre os projetos por 

si desenvolvidos no Vodafone Power Lab. 

2. Os participantes, embora mantendo o direito a explorar comercialmente os produtos ou serviços que 

forem desenvolvidos ao abrigo do Vodafone Power Lab, conferem aos promotores (Vodafone e 

parceiro(s)) o direito de utilizar, de forma não exclusiva, mas gratuita, esses produtos ou serviços para fins 

promocionais do Vodafone Power Lab.  

3. Cada participante declara e garante que: 

(i) as informações e dados fornecidos no âmbito da sua candidatura são verdadeiros, completos e 

exatos e que a sua candidatura contém uma obra por si criada, com caráter criativo e é uma obra 

http://powerlab.vodafone.pt/


 

 

 

original, não tendo a mesma sido copiada e/ou elaborada no seio de uma outra empresa e/ou em 

colaboração com outras entidades e/ou resultado de uma encomenda; 

(ii) não irá copiar nem divulgar, por qualquer meio e de qualquer forma, os projetos com os quais 

tenha contacto através do Programa Vodafone Power Lab, sob pena de ficar sujeito ao 

pagamento de uma indemnização nos termos legalmente previstos; 

(iii) a candidatura e todos os documentos e informações com ela apresentados não violam quaisquer 

direitos de terceiros, incluindo direitos de autor e/ou de propriedade industrial e cumprem com a 

legislação e regulamentação aplicável; 

(iv) as informações e dados não estão de modo nenhum onerados, nem são objeto de qualquer 

promessa de cessão, transmissão ou oneração, não foram divulgados ao público em geral, nem 

foram objeto de colocação no mercado, em Portugal ou noutros territórios. 

4. Os participantes autorizam a utilização da sua imagem, voz, fotografia e vídeo, recolhidos no decorrer dos 

trabalhos do Programa Vodafone Power Lab, e/ou nos eventos realizados ao abrigo do Vodafone 

Power Lab, para as finalidades de promoção e divulgação das ideias e soluções desenvolvidas. Autorizam, 

igualmente, a sua inserção em materiais de divulgação e promocionais de cada um dos promotores, em 

associação ao Vodafone Power Lab. 

 

Cláusula 8ª  

(Causas de exclusão do Programa de Incubação Vodafone Power Lab) 

1. Constitui causa de exclusão do Programa Vodafone Power Lab o não cumprimento de alguma das 

obrigações fixadas no presente Regulamento ou qualquer uma das seguintes: 

a) A não participação em todas as sessões com mentores ou Experts, salvo quando apresentarem 

uma justificação para a sua não participação; 

b) A associação a outras marcas nacionais ou internacionais ou ainda a celebração de contratos ou 

acordos vinculativos (patrocínio, financiamento ou outros) com concorrentes da Vodafone sem o seu 

prévio conhecimento e consentimento; 

c) Avaliações de performance ou de qualidade de trabalho persistentemente negativas nas sessões 

de ponto de situação do projeto efetuadas regularmente pela Vodafone; 

d) Desvio injustificado da ideia ou conceito original de forma acentuada e comprometedora dos 

objetivos iniciais do projeto, tal como foram anunciados e avaliados na candidatura; 

e) A violação de qualquer disposição legal ou regulamentar aplicável; 

f) A verificação de indícios de práticas restritivas da concorrência (por exemplo, práticas que limitem 

as oportunidades de outra startup apoiada pelo Vodafone Power Lab que opere na mesma indústria ou 

semelhante); 

g) A verificação de qualquer tentativa de prejudicar o normal funcionamento do Programa de 

aceleração Incubação ou outras iniciativas do Vodafone Power Lab. 

 

Cláusula 9ª  

(Disposições Finais) 

1. Quaisquer dúvidas sobre a interpretação do presente Regulamento e demais situações relacionadas 

com a participação no Programa Vodafone Power Lab deverão ser colocadas à Vodafone Portugal 

para análise e decisão, através do e-mail vodafonepowerlab@vodafone.com  

2. A Vodafone não será responsável por qualquer dano, perda ou prejuízo sofridos pelos Participantes 

do Programa Vodafone Power Lab em virtude da sua participação no mesmo,  

mailto:vodafonepowerlab@vodafone.com


 

 

 

3. A Vodafone não presta qualquer garantia quanto à viabilidade dos projetos apresentados no âmbito 

do Programa Vodafone Power Lab.  

4. O presente Regulamento rege-se pela lei portuguesa. 

 

  

Lisboa, 01 de outubro de 2021 



 

 

 

Anexo I 

 

Regulamento  

Call Contínua 

 

CONSIDERANDOS: 

A. A iniciativa “Call Contínua” é uma iniciativa da Vodafone inserida no Programa Vodafone Power Lab. 

B. Por serem diferentes do disposto no Regulamento do Programa Vodafone Power Lab, a fase de 

candidaturas e a fase de classificação e seleção da Call Contínua encontram-se prevista neste Anexo I; 

C. Em tudo o que não tiver disposto no presente Anexo, aplicam-se as regras constantes do Regulamento 

Vodafone Power Lab. 

 

Cláusula 1ª 

(Elegibilidade para Participação) 

1. As equipas ou projetos que se candidatem à iniciativa “Call Contínua” devem, obrigatoriamente, obedecer 

mesmas às regras estabelecidas na Cláusula 5ª do Regulamento do Programa Vodafone Power Lab. 

2. Estão impedidos de participar na iniciativa “Call Contínua” os seguintes grupos: 

a) Colaboradores de qualquer uma das entidades promotoras do programa de incubação, de 

entidades que patrocinam ou apoiam o programa de incubação, de empresas do grupo das entidades 

promotoras;  

b) Prestadores de serviços de qualquer uma das entidades promotoras ou patrocinadoras;  

c) Familiares até ao segundo grau de qualquer colaborador das entidades promotoras ou 

patrocinadoras;  

d) Qualquer indivíduo que seja escolhido para fazer parte da equipa de análise e avaliação das 

candidaturas e, ainda, quaisquer peritos ou consultores que tenham participado na elaboração, desenho 

e implementação da presente iniciativa ou que sejam chamados para auxiliar na análise das candidaturas.  

 

Cláusula 2ª 

(Fase de Candidaturas) 

1. A fase de candidaturas da iniciativa “Call Contínua” decorre, de forma contínua, ao longo do ano. 

2. As candidaturas podem ser efetuadas através do website powerlab.vodafone.pt ou de páginas ou links 

autónomos em sites de parceiros que encaminhem para o website de candidaturas. 

3. Qualquer associação a outras marcas deverá ser comunicada no formulário da candidatura. 

4. No momento de submissão de candidatura os candidatos comprometem-se a ler o Regulamento do 

Programa Vodafone Power Lab e a aceitar o mesmo. 

 

Cláusula 3ª 

(Fase de Classificação e Seleção) 

1. Após submissão da candidatura, os projetos serão classificados de acordo com critérios de avaliação pré-

estabelecidos pela Vodafone, designadamente os seguintes: 

a) Motivação e Capacidade de implementação da equipa; 
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b) Inovação e potencial de adoção do mercado e replicação; 

c) Tecnologia apresentada; 

d) Razoabilidade e exequibilidade do projeto; 

e) Valor do conceito para o utilizador final. 

2. Serão selecionadas equipas/projetos consoante a disponibilidade de vagas no espaço (quando aplicável). 

 

Cláusula 4ª 

(Formalidades) 

1. As equipas aceitam e concordam com o seguinte: 

a) A candidatura tem o objetivo de fazer evoluir o projeto para outro estágio de maturidade ou criar 

novas componentes no produto ou no modelo de negócio, que possam ser consideradas inovadoras; 

b) As candidaturas deverão fornecer informação, dados ou materiais suficientes para que a avaliação 

possa ser feita com o maior rigor possível, de acordo com os critérios de avaliação definidos; 

c) Os projetos que beneficiem do programa da Vodafone, melhor descrito no Regulamento do 

Vodafone Power Lab, deverão utilizar um selo “Com o apoio Vodafone” ou idêntico no seu projeto (local 

a definir); 

d) Os projetos apresentados na candidatura não poderão estar associados de forma condicionada ou 

vinculativa a serviços, produtos, patrocínios ou outra qualquer forma de apoio, proporcionados ou 

disponibilizados por concorrentes diretos da Vodafone, no sector das comunicações eletrónicas, em 

Portugal. 

  



 

 

 

Anexo II 

Regras de Comunicação 

Aplicação de “Selo” Vodafone Power Lab 

 

CONSIDERANDOS: 

A. Os projetos deverão utilizar um selo “com o apoio Vodafone Power Lab” ou idêntico em local que 

garanta visibilidade, no seu site e/ou canais de comunicação. 

B. O selo a ser utilizado: 

 

 

  



 

 

 

a. Exemplos de boas e más práticas: 

 

 



 

 

 

 

C. Logos para colocação em áreas reservadas a parcerias 

. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

a. Exemplos de boas e más práticas: 

D. Webpage Footer 

 

 

Lisboa, 01 de outubro de 2021 

 

PARTNERS 

PARTNERS 


