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Este documento é propriedade do Organizador. 

 

Artigo 1: O Organizador 

«Startupper do Ano pela Total» Moçambique - edição 2016 é um concurso organizado pela Total 
Moçambique Ltd com sede na Avenida Sociedade de Geografia, n.º83, 5º andar, Cidade de Maputo, 
matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Maputo sob o número 6199 (doravante 
designada por o “Organizador”). 

Artigo 2: O Concurso 

«Startupper do Ano pela Total», Moçambique - edição 2016 é um concurso local que visa 
identificar, premiar e acompanhar os melhores projectos de criação e de desenvolvimento de 
empresas. Este concurso destina-se a acompanhar projectos pensados para o desenvolvimento 
socioeconómico de Moçambique (doravante designado o «Concurso»).  

Este concurso não recorre ao acaso para a determinação dos finalistas e vencedores. 

Este regulamento define as regras aplicáveis ao Concurso (doravante designado o «Regulamento»). 

Artigo 3: Condições de participação 

3.1 O Concurso está aberto a todas as pessoas de forma gratuita, excepto colaboradores do grupo 
Total, até aos trinta e cinco (35) anos de idade na altura da submissão da sua candidatura, tendo um 
projecto de criação de empresa ou dirigindo uma empresa criada há menos de dois (2) anos que esteja 
em desenvolvimento, que respondam aos critérios abaixo definidos (o «Candidato»). 

Caso o candidato seja menor de idade, deve ter a autorização dos seus pais ou dos respectivos 
titulares de autoridade parental ou, na sua ausência, de um dos seus tutores legais para participar no 
Concurso. Os titulares da autoridade parental deverão ter aceite ser os garantes do respeito pelo 
conjunto dos termos do presente Regulamento. 

O candidato deve ter a nacionalidade do País no qual entrega o seu dossier de candidatura. 

3.2 Para ser ilegível, o projecto (doravante denominado o «Projecto») deve respeitar os seguintes 
critérios: 

- Deve tratar-se de um projecto de criação de empresa destinada a ser estabelecida em 
Moçambique e a ser criada num prazo máximo de seis (6) meses a partir da nomeação dos 
vencedores; podendo este prazo ser prorrogado à discrição do Organizador, devido a 
constrangimentos existentes neste País, ou 

- Deve tratar-se de uma empresa criada há menos de dois (2) anos em desenvolvimento em 
Moçambique. 

Cada candidato pode entregar apenas um projecto. 
 

3.3 O Candidato compromete-se fornecer todos os justificativos requeridos e a aceitar, 
expressamente e sem reservas, a integralidade das cláusulas do presente Regulamento, assim como a 
respeitar as leis e regulamentos aplicáveis ao Concurso do País onde o dossier seja submetido. 
 

3.4 O Organizador do Concurso reserva-se o direito de efectuar as verificações necessárias no que 
respeita à conformidade da candidatura com os critérios e elegibilidade dos dossiers. Toda a 
candidatura baseada em informações erróneas, inexactas, incompletas ou fraudulentas não será 
tomada em conta e acarretará, por justa causa, o direito à anulação da participação.  
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Artigo 4: Submissão de candidaturas  

O período de submissão dos dossiers de candidatura decorre do dia 1 de Novembro de 2015, às 08h00 
GMT, até ao dia 31 de Janeiro de 2016 às 23h00 GMT. Qualquer participação submetida após a data e 
hora limite de participação será considerada nula e não será tida em consideração. 

Esta submissão é feita exclusivamente através de uma plataforma online, acessível no endereço 
http://startupper.total.com/ (doravante o «Site»).  

O Candidato deve considerar todos os campos de preenchimento mencionados como obrigatórios. A 
lista de informações e documentos que o Candidato deve fornecer no momento da sua inscrição 
encontra-se disponível no Site. O Candidato deverá fornecer o seu CV e terá a possibilidade de anexar 
tantos documentos, quantos necessários e que possam convencer o júri: Plano de Negócios, Plano de 
Financiamento, CV dos co-fundadores, Resumo Executivo, Brochura comercial, eventualmente, vídeo 
de apresentação do projecto, etc. Um Plano de negócios e um Resumo Executivo serão solicitados 
muna fase posterior do procedimento se o Candidato for seleccionado como finalista. 

Após a entrega do seu dossier, o Candidato não poderá efectuar nenhuma modificação ao mesmo. 

Artigo 5: Desenrolar do Concurso 

O Concurso compreende duas fases. 

5.1: Pré-selecção dos dossiers 

5.1.1 Pré-selecção dos dossiers pelo júri 
 
Os dossiers completos e de acordo com os critérios de elegibilidade serão examinados 
individualmente por um júri de profissionais. Entre estes dossiers, o júri seleccionará até os dez (10) 
melhores Projectos, constituindo deste modo a lista dos finalistas, reservando-se o direito de reter 
apenas os dossiers que considerar de acordo com os seus critérios de selecção. 

A título indicativo, cada dossier é avaliado de acordo, mas não exclusivamente, com os seguintes 
critérios: 

- A forma e clareza do dossier; 
- O carácter engenhoso e inovador do projecto; 
- A sua audácia e originalidade; 
- O seu carácter competitivo; 
- A sua capacidade de criar valor durável e contribuir para o desenvolvimento da comunidade 

local (gerar mão-de-obra, propor uma substituição às importações, contribuir para melhorar 
as condições de vida das populações do País, onde o dossier é submetido); 

- Viabilidade de implementação e potencial de desenvolvimento; 
- Ter em consideração todos os aspectos de protecção do meio ambiente e segurança; 

- Etc. 
 

Esta lista é indicativa e não exaustiva. 

5.1.2 Notificação da pré-selecção 

No final da fase de pré-selecção, cada finalista será comunicado por e-mail e lista de finalista estará 
disponível no Site Internet o mais tardar a 28 de Fevereiro de 2016. 
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Após a divulgação dos resultados, os finalistas terão um prazo de cinco (5) dias de calendário para 
confirmarem formalmente que mantém a candidatura para continuar no Concurso, através do envio 
de um e-mail pelo Site ao Organizador. Por defeito, o Organizador reserva-se o direito de 
desqualificar Candidatos em falta. 

Um calendário será então comunicado aos finalistas por e-mail com: 
 

- as datas propostas de sessões de preparação para as defesas perante o júri final, 

- as datas de defesas finais, que terão lugar no mínimo sete (7) dias de calendário após o 
anúncio dos resultados de pré-selecção. 

A escolha do júri é soberana e não pode ser objecto de qualquer contestação. 
 

5.2: Escolha dos vencedores 

Durante a fase das apresentações finais, os finalistas serão convidados a fazer uma apresentação de 
no máximo quinze (15) minutos perante o júri, nomeadamente com uma apresentação em formato 
PowerPoint de acordo com o modelo definido pelo Organizador e que poderá ser completada com 
outros suportes, cuja lista será comunicada aos finalistas; esta apresentação será seguida de uma 
sessão de perguntas e respostas de no máximo dez (10) minutos. 

Após esta fase, o júri seleccionará até três (3) dos melhores Projectos, constituindo deste modo a lista 
dos vencedores classificados por ordem de mérito. O júri reservar-se-á o direito de reter apenas os 
dossiers que considerar merecedores, com base não exclusiva e não exaustiva nos seguintes critérios: 

- natureza e qualidade do Projecto; 

- qualidade da apresentação; 

- valores e disposições demonstrados pelos finalistas, nomeadamente, o seu compromisso, 
motivação, convicção, etc. 

A escolha do júri poderá então, caso se aplique, reter menos de três (3), ou mesmo nenhum Projecto, 
sendo soberana e não podendo ser sujeita a qualquer contestação. 
 

5.3: Comunicação do resultado final 

A fase de selecção final terminará o mais tardar a 15 de Março de 2016. Os resultados serão 
anunciados de acordo com as modalidades que serão definidas ulteriormente. Estas modalidades 
estarão disponíveis no Site e serão enviadas aos finalistas por e-mail. 

Será realizada uma cerimónia oficial de anúncio dos resultados e entrega das dotações que terá lugar, o 
mais tardar, a 1 de Maio de 2016 e encerrará o Concurso. 

Artigo 6: Prémios 

6.1 Cada vencedor beneficiará de um acompanhamento personalizado destinado a ajudar na criação 
e/ou desenvolvimento da sua empresa. O conteúdo e duração desse acompanhamento serão definidos 
de acordo com as necessidades do vencedor, que o júri tenha identificado durante o processo de 
selecção. Esse acompanhamento será implementado e terminado antes de 31 de Maio de 2016. 
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6.2 Por outro lado, o Organizador atribuirá: 

- 650 000,00 MT (Seiscento cinquenta Mil Meticais) ao vencedor Nº1, 
- 400 000,00 MT (Quatrocentos Mil Meticais) ao vencedor Nº 2, 
- 250 000,00 MT (Duzentos cinquenta Mil Meticais) ao vencedor Nº3. 

Este orçamento é destinado exclusiva e integralmente ao financiamento do processo empresarial, ou 
seja:  

- no seguimento do desenvolvimento da empresa existente e será transferido no fim do 
acompanhamento, ou  

- na concretização do Projecto pela criação da empresa e, neste caso em particular, o 
orçamento será objecto de duas transferências: um terço (1/3) no fim do acompanhamento e 
os dois terços (2/3) restantes no momento da criação efectiva da empresa, num prazo 
máximo de seis (6) meses. 

 

6.3 Os prémios não poderão ser trocados por outras dotações, contra o seu valor em dinheiro ou contra 
divisas de qualquer natureza, independentemente da causa. 

Os prémios são pessoais, inacessíveis e não poderão sofrer qualquer contestação. 

Artigo 7: Dados pessoais 

7.1: Finalidades do processamento 

A participação no Concurso requer a comunicação dos dados de carácter pessoal do Candidato. Estas 
informações são destinadas a um fim único de participação no Concurso, ou seja, à gestão dos 
dossiers dos candidatos, até à eventual atribuição dos prémios, ao seguimento da evolução do 
percurso profissional dos Candidatos e para satisfazer as obrigações legais e regulamentares do País, 
onde o dossier seja submetido. 
 
O Organizador é responsável pelo tratamento destes dados de carácter pessoal. 
 
A recolha e processamento dos dados de carácter pessoal são implementados pelo Organizador em 
conformidade com a lei nº22/11 de 17 de Junho de 2011 relativa à Protecção de Dados Pessoais. 
 
7.2: Destinatários dos dados 

Para além do Organizador, os dados pessoais recolhidos junto dos Candidatos são susceptíveis de ser 
comunicados à TOTAL S.A. e a todas as entidades, nas quais a TOTAL S.A. detenha ou tenha detido, 
directa ou indirectamente, mais de 50% do capital social ou dos direitos de voto («Empresas Filiais»), 
no quadro da gestão do presente Concurso.  

Os dados pessoais poderão igualmente ser comunicados aos parceiros, prestadores de serviço e 
subempreiteiros unicamente para a execução das prestações efectuadas no quadro do presente 
Concurso.  

O Organizador poderá enviar as informações pessoais recolhidas em caso de pedido recebido de uma 
autoridade judiciária ou de qualquer autoridade administrativa habilitada pela Lei, solicitando a 
comunicação dessas informações em conformidade com as disposições legais em vigor no País, onde 
o dossier seja submetido. 
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7.3: Segurança e confidencialidade dos dados 

O Organizador implementa as medidas apropriadas para preservar a segurança e a confidencialidade 
dos dados de carácter pessoal e, nomeadamente, impedir que as mesmas sejam deformadas, 
danificadas, ou que terceiros não autorizados tenham acesso às mesmas. 
 
7.4: Duração da conservação dos dados 

Os dados serão guardados pelo Organizador ao longo da duração necessária à finalidade do 
processamento. 

7.5: Direitos dos Candidatos 

Os candidatos dispõem de um direito de acesso, interpelação, rectificação, e de supressão dos seus 
dados. Os candidatos também podem, por motivos legítimos, opor-se ao processamento de dados a 
seu respeito. Os candidatos podem obter a comunicação de uma forma acessível, dos dados que lhes 
digam respeito. O organizador reserva-se o direito de recusar qualquer pedido que considere abusivo. 

Caso o candidato queira gozar dos seus direitos, deverá dirigir o seu pedido acompanhado de um 
comprovativo da sua identidade para cinda.soares@total-mz.com. 

Artigo 8: Direito de imagem 

O candidato autoriza a TOTAL S.A. e/ou as suas Empresas Filiais a utilizar, reproduzir, representar e 
publicar qualquer informação e imagem que lhe diga respeito, no âmbito das suas acções de 
comunicação e informação do Concurso, em todos os tipos de suportes, em todos os países, sem 
poder reivindicar qualquer direito ou indemnização durante três (3) anos a partir da data de 
submissão da candidatura. 

A reprodução, representação ou exploração sem autorização prévia do Organizador da totalidade ou 
parte dos elementos pelo Candidato (fotos, vídeos, nomes, logótipos, marcas, etc.) relativos ao 
Concurso e ao grupo Total são expressamente proibidas. 

Artigo 9: Propriedade Intelectual 

O candidato certifica ser o autor do Projecto e dispor do conjunto dos direitos inerentes ao mesmo. O 
Candidato certifica deste modo que o Projecto não viola nem violará os direitos de propriedade 
intelectual de terceiros e respeita toda a legislação em vigor no País onde submeteu o dossier. O 
Candidato garante e indemnizará o Organizador pelas consequências de qualquer queixa ou acção em 
justiça que seja iniciada por terceiros na sequência da violação de direitos de terceiros. 
 

O Organizador reconhece e compromete-se a não deter e reivindicar nenhum direito de propriedade 
intelectual sobre os Projectos que lhe são submetidos pelos Candidatos que não sejam os estritamente 
necessários para a implementação do Concurso. Fica desde logo admitido que, num primeiro tempo, 
o Organizador possa, gratuitamente, utilizar e reproduzir parte ou totalidade do Projecto do 
Candidato para a necessidade do Concurso, desde a submissão do dossier. 

Fica admitido, num segundo tempo, que o Organizador poderá, gratuitamente, utilizar e reproduzir 
parte ou totalidade do Projecto do Candidato para qualquer acção de comunicação ou informação, 
usando todos os tipos de suportes, em todos os países durante três (3) anos a partir da data de 
designação dos finalistas, salvo acordo prévio em contrário, expresso e escrito do finalista. 
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Artigo 10: Confidencialidade 

10.1 Constituem «Informações Confidenciais» nesta cláusula, o conjunto de informações materiais 
ou imateriais de qualquer natureza, nomeadamente administrativa, comercial, científica, técnica, 
financeira, fiscal, jurídica ou económica, que foram, são ou serão comunicadas pelo Organizador ao 
candidato, ou que o Candidatos tenha tido, tenha ou venha a ter acesso no quadro do Concurso, directa 
ou indirectamente e de forma não exaustiva verbalmente, por escrito independentemente do seu 
suporte, através da entrega dos documentos em formato físico ou electrónico. Não constituem 
informações confidenciais: (i) as informações actualmente acessíveis ou tornando-se acessíveis ao 
público sem desrespeito dos termos do Regulamento por parte do Candidato (ii), as informações 
legalmente detidas pelo Candidato antes da sua divulgação pelo Organizador e (iii) as informações 
obtidas de forma válida junto de terceiros a transferir ou divulgar as informações em questão. 

O candidato compromete-se, durante o Concurso e durante dois (2) anos, após o fim do Concurso, a 
não utilizar as Informações Confidenciais para fins que não sejam a sua participação no Concurso e a 
não as divulgar a terceiros, por qualquer meio. 

10.2 O Organizador compromete-se a não divulgar as informações e, nomeadamente, os 
documentos transmitidos pelo Candidato, aquando da submissão do seu dossier, com excepção da 
transmissão aos terceiros que devam conhecer a mesma devido às necessidades do Concurso 

Após a designação dos finalistas, o Organizador está expressamente autorizado a divulgar os 
elementos do CV e do Projecto dos finalistas, no todo ou em parte, no quadro das acções de 
comunicação ou de informação, salvo acordo prévio em contrário, expresso e escrito do finalista. 

Artigo 11: Responsabilidade 

11.1 A responsabilidade do Organizador não será, sob nenhuma hipótese exigida ou engajada se as 
participações não lhe chegarem às mãos por razões alheias à sua vontade, nomeadamente em caso de 
dificuldades de conexão à Internet, ou caso as receba num formato ilegível ou impossível de editar. 

Por outro lado, o Organizador não pode ser responsabilizado por qualquer dano, directo ou indirecto, 
em relação às dotações ou ao desenrolar do Concurso. Os resultados do concurso, nas etapas de pré-
selecção e final, não podem ser contestados. 

Admite-se que o Organizador organiza sozinho e em seu nome e por conta própria o Concurso em 
Moçambique. Nem a TOTAL S.A. nem qualquer Empresa Filial poderá, nessa qualidade, ser 
responsabilizada. 

O Organizador reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem justificação, interromper o 
Concurso, prorrogar, encurtar modificar ou anular o mesmo sem que possa ser responsabilizado. 
Assim, o Organizador não pode ser responsabilizado, caso surjam mudanças de calendário.  

O candidato é convidado a consultar regularmente o Regulamento e o Site. O candidato renuncia 
expressamente a qualquer reclamação ou contestação relativa a qualquer modificação feita pelo 

Organizador ao Regulamento. 

11.2 Ao aceitar o presente Regulamento, os Candidatos estão conscientes dos limites da Internet em 
termos de segurança e, nomeadamente, do facto de as transmissões de dados na Internet beneficiarem 
apenas de uma fiabilidade técnica relativa. 

O organizador compromete-se a dar todos os passos possíveis para proteger de forma eficaz os dados 
relativos a cada candidato, e prevenirá sobre qualquer incidente de segurança que possa, apesar de 
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tudo, intervir devido a terceiros mal intencionados. 

Os candidatos comprometem-se a não comunicar os seus identificadores a terceiros e reconhecem 
que cabe a eles garantir a conservação dos seus ficheiros localmente, nos seus próprios suportes de 
armazenamento. 

Deste modo, o organizador não poderá, sob nenhuma hipótese ser responsabilizado. 
 

Artigo 12: Consulta do Regulamento 

Este Regulamento pode ser consultado online em http://startupper.total.com/. 

Pode-se pedir uma cópia deste Regulamento gratuitamente e com reembolso à tarifa lenta em vigor por 
simples pedido escrito ao seguinte contacto do Organizador: 

Total Moçambique, ao cuidado de Cinda Soares, Avenida Sociedade de Geografia n.º83, 5º Andar, 
Cidade de Maputo. 

Apenas um pedido de reembolso será admitido por Candidato. 

Artigo 13: Ética 

O Organizador faz recordar o seu empenho em respeitar as regras em matéria de luta contra a 
corrupção, a fraude e as infracções ao direito de concorrência e espera que cada Candidato respeite 
este mesmo compromisso.  

Cada Candidato compromete-se, também, a declarar qualquer potencial conflito de interesses que 
possa surgir da sua participação no Concurso devido à existência de qualquer ligação familiar, 
profissional ou outra que possa implicar um risco de decisão contestável perante a sua candidatura.  

Artigo 14: Aceitação do Regulamento 

A participação no Concurso pela submissão de um dossier acarreta a aceitação do presente 
Regulamento na sua íntegra e sem reservas. 

 
Artigo 15: Línguas 

15.1 Apenas a versão francesa do Regulamento é válida e prevalece sobre todas as outras versões 
traduzidas. 

15.2 Os dossiers, e anexos, do Candidato devem ser apresentados em Português ou em Inglês. 

A defesa perante o júri poderá ser em Português ou em Inglês. 

O desrespeito pela língua acarretará a desqualificação do Candidato ao Concurso. 

Artigo 16: Convenção de prova 

A prova de qualquer acto e, em particular a aceitação deste regulamento pelos Candidatos, facto ou 
omissão, poderá ser reportada através dos programas, dados, ficheiros, registos, operações e outros 
elementos de natureza ou em formato ou suporte informático ou electrónico, estabelecidos, recebidos 
ou conservados directa ou indirectamente pelo Organizador, nomeadamente nos seus sistemas de 
informação. Os Candidatos comprometem-se a não contestar a admissibilidade, validade ou valor 
probatório dos elementos de natureza ou sob formato ou suporte informático ou electrónico, 
previamente enunciados, com base em qualquer disposição legal. Assim, os elementos considerados 
como constituindo provas e, se forem produzidos como meios de provas em qualquer procedimento 
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contencioso ou outro, serão admissíveis, válidos, oponíveis entre as partes da mesma forma, nas 
mesmas condições e com o mesmo valor probatório de qualquer documento que seria estabelecido, 
recebido ou conservado por escrito. 

 
Artigo 17: Reclamações 

Qualquer reclamação relativa à aplicação deste Regulamento ou à sua interpretação deverá ser 

enviada por e-mail para cinda.soares@total-mz.com. 

O Organizador reserva-se, contudo, o direito de não dar seguimento às reclamações que considerar 
não pertinentes. 

 
Artigo 18: Independência 

A inscrição e participação no Concurso não se destinam, sob nenhuma hipótese, a criar uma relação de 
subordinação entre o Organizador e o Candidato. 

 
Artigo 19: Anulabilidade 

A anulabilidade de um ou mais artigos deste Regulamento, seja qual for o motivo, não afecta a 
validade das outras cláusulas. 

 
Artigo 20: Direito aplicável – Litígio 

O presente Regulamento é submetido exclusivamente à legislação Moçambicana com exclusão dos 
princípios de conflitos de leis.  

Qualquer litígio durante o Concurso será submetido aos tribunais competentes do Maputo, em função 
da natureza do litígio. 

 


