
 
 

 
 
 

1  Só serão consideradas as candidaturas ao Prémio Inovação dos Expositores efetivos na TEKTÓNICA, ou seja, dos expositores 
com Boletim de inscrição. 
 

 

PRÉMIO INOVAÇÃO 
REGULAMENTO 

 
OBJETIVOS 

 
a) Valorizar os produtos, serviços ou equipamentos inovadores e por consequência promover 

e distinguir as empresas que, num mercado em constante mutação, apostam no 
desenvolvimento de novos produtos. A Inovação do produto será avaliada nos seguintes 
aspetos: 

 
TÉCNICOS - Matérias primas, construção do produto, tecnologia, processo de fabrico, 
condições de aplicação, aspetos ambientais, entre outros. 

 
FUNCIONAIS - Funcionalidade, desempenho, ergonomia, etc. 

 
ESTÉTICOS - Cor, forma, material, textura, enquadramento no contexto, etc. 

 
SOCIAL - Relevância e orientação do produto no âmbito da sustentabilidade, compromisso 
com a sociedade e visão para o futuro de uma sociedade melhor e ainda mais evoluída. 

 
b) Permitir aos visitantes profissionais e aos Meios de Comunicação Social identificar com 

facilidade as novidades do setor, que, de outra forma, dada a dimensão do certame, poderia 
não ter a evidência devida.   

 
 

VANTAGENS DA PARTICIPAÇÃO 
 

 Distinguir e galardoar os produtos, serviços ou equipamentos, considerados mais 
inovadores com a atribuição de 6 Prémios, um para cada Sector da Feira: 

 Banho e Cozinha 
 Pavimentos e Revestimentos 
 Materiais, Máquinas e Equipamentos 
 Eficiência Energética 
 Equipamentos de Exterior 
 Serviços 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

1  Só serão consideradas as candidaturas ao Prémio Inovação dos Expositores efetivos na TEKTÓNICA, ou seja, dos expositores 
com Boletim de inscrição. 
 

 
 
Nota: A atribuição de 1 Prémio por sector está dependente da avaliação efectuada pelo 
júri de acordo com os aspectos acima referidos e não do número de produtos, serviços 
ou equipamentos a concurso. 
 

 Dar devido destaque, através de placa identificadora, colocada pela FIL à entrada do stand 
do expositor, sem custos adicionais. 

 

 Divulgação através de Comunicados de Imprensa e nos meios promocionais da 
TEKTÓNICA dirigidos a potenciais visitantes – Site, FB, Catálogo Oficial e Newsletters. 

 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 Serão admitidas todas as candidaturas de produtos, serviços, pequenos equipamentos, 
ou protótipos, de empresas expositoras1 na TEKTÓNICA 2022. 

 

 É condição obrigatória que os produtos tenham sido lançados no mercado após a última 
edição da TEKTÓNICA (outubro 2021), e tenham características de inovação e qualidade. 

 

 É obrigatório e condição para a aceitação da candidatura, a devolução da ficha anexa, 
devidamente preenchida e assinada, assim como, o envio de informação adicional com 
fotografias e/ou catálogos, explicitando neste último qual a parte aplicável ao 
Produto/Sistema, até ao 14 Abril de 2022 (por e-mail: mariajose.rocha@ccl.fil.pt).  

 
 Serão admitidos a concurso os produtos selecionados por um Júri, constituído por 

especialistas de reconhecido mérito e capacidade técnica. 
 

 O Júri foi escolhido pela FIL, e das suas deliberações não cabe recurso. 
 
 
 
 

 

 
 


