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Em 2021 OMT lança novo concurso de 
startups focado no Turismo Rural

Concurso Global de Turismo Rural da OMT - Acelerando o 
Desenvolvimento Rural através de Turismo 

Organização Mundial do Turismo (OMT) lançou um novo concurso para 
identificar as melhores ideias que ajudarão as comunidades rurais a se 
recuperar dos impactos da pandemia COVID-19. 


Segundo as informações lançadas pela OMT, agência especializada das 
Nações Unidas, a entidade registrou um crescente interesse em 
experiências de viagem únicas e autênticas, incluindo turismo baseado na 
natureza e ao ar livre.


O Concurso visa apoiar o turismo rural como uma ferramenta fundamental 
para combater o despovoamento, promover a inclusão e reduzir as 
desigualdades regionais de renda e desenvolvimento como parte do foco 
especial da OMT no turismo para o desenvolvimento rural.


A competição de startups está em busca de ideias que ajudem a garantir 
que as comunidades rurais possam aproveitar a oportunidade da retomada 
que prezará pela busca pela natureza e ar livre. A competição também 
buscará ideias que ajudarão a construir resiliência em comunidades rurais, 
para combater o despovoamento, promover a inclusão e reduzir as 
desigualdades de rendimento e desenvolvimento entre as regiões


O prazo para a admissão de candidaturas é 1º de julho de 2021. Os 
vencedores serão convidados a participar da Assembleia Geral da OMC. 
Cabe ressaltar que esta competição é baseada no sucesso da convocatória 
da OMT para a busca das melhores start-ups na Espanha que reuniu mais 
de 150 projetos. Para esta edição global, a OMT dá as boas-vindas à  
National Geographic como seu parceiro de mídia. Também conta com o 

http://www.institutobrasilrural.org.br


apoio de colaboradores institucionais importantes como Air Europa, 
Wakalua, Amazon Web Services Activate, HèPic, Impact Hub entre outros. 


AS INSCRIÇÕES 

As inscrições estão abertas para quatro categorias:


Pessoas - Não deixando ninguém para trás: Projetos que incentivam a 
criação de empregos e oportunidades, promovem o empoderamento de 
gênero e juventude e criam oportunidades para grupos vulneráveis em áreas 
rurais.


Planeta - Construindo de volta projetos melhores relacionados à promoção 
e proteção dos recursos naturais, incluindo a abordagem do impacto do 
turismo nas mudanças climáticas, bem como no consumo de resíduos e 
recursos.


Prosperidade - oportunidades de crescimento Startups que oferecem 
soluções inovadoras por meio de novos modelos de negócios, instrumentos 
que promovem o acesso a financiamento, mercados e marketing para o 
turismo em áreas rurais. 


Propulsão de Tecnologia Rural - Implementação de novas tecnologias 
para promover o turismo e o desenvolvimento em áreas rurais.


SEGUNDO A OMT AS COMPETIÇÕES DE STARTUP PARA O TURISMO 

"…são nosso principal programa de inovação. Elas buscam os projetos mais 
disruptivos que estão mudando a maneira como as pessoas viajam e como 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são alcançados em todo 
o mundo. Elas fornecem uma plataforma excepcional para grandes ideias 
continuarem a se expandir por meio da reunião de todo o ecossistema de 
turismo global: Estados-Membros, startups, instituições, centros de 
educação, corporações e investidores. Este apoio traduz-se em mentoria, 
exposição ao setor e investimentos da nossa rede." 



"O Concurso Global de Iniciação de Turismo Rural da OMT busca atrair 
novas startups e empreendedores que promovam a contribuição do turismo 
ao desenvolvimento rural e apoiem a recuperação. O Concurso visa apoiar o 
turismo rural como uma ferramenta fundamental para combater o 
despovoamento, promover a inclusão e reduzir as desigualdades regionais 
de renda e desenvolvimento como parte do foco especial da OMT no 
turismo para o desenvolvimento rural." 

"A Competição também apoiará os empresários e empresas que podem 
ajudar as comunidades rurais a aproveitar as oportunidades econômicas e 
sociais que surgirão com o reinício do turismo." 

O DESAFIO  

O turismo tem se mostrado uma ferramenta de diversificação econômica e 
um importante motor de emprego com efeito multiplicador em outros 
setores que contribuem para o desenvolvimento rural. O turismo nas áreas 
rurais pode beneficiar particularmente grupos tradicionalmente 
desfavorecidos, como as mulheres - que representam 54% da força de 
trabalho no setor de turismo, em comparação com 39% da economia em 
geral.


Além disso, a pandemia COVID-19 despertou o interesse crescente de 
turistas em busca de novas experiências baseadas em áreas naturais e 
rurais ao ar livre, longe de locais congestionados. Isso, combinado com a 
demanda já crescente por experiências mais autênticas que através de um 
maior envolvimento com as comunidades locais, sua cultura e produtos, 
como gastronomia local OU tradicional, etc., bem como a demanda por uma 
abordagem mais verde em todas as fases da experiência de viagem abre 
imensas oportunidades de revitalização económica, social e ambiental das 
zonas rurais através do turismo.


A crise atual também enfatizou a importância de construir resiliência entre as 
comunidades nas áreas rurais que dependem do turismo. Isso implica em 
melhor proteção social e repartição de benefícios entre as comunidades, 
bem como diversificação econômica e ampliação de produtos e mercados 
turísticos por meio de experiências de valor agregado. Para conseguir isso, 
investimento, desenvolvimento de habilidades e educação, acesso a 
financiamento, desenvolvimento de infraestrutura, transformação digital, 
desenvolvimento sustentável, avaliação de impacto, melhor governança e 
empoderamento das mulheres devem ser colocados no centro dos planos 
de recuperação para o turismo em comunidades rurais. Isso ajudará a 
apoiá-los enquanto enfrentam a crise e reconstroem melhor para as pessoas 
e o planeta.




O Concurso Global de Iniciação de Turismo Rural irá também apoiar os 
empresários e empresas que podem ajudar as comunidades rurais a 
aproveitar oportunidades econômicas e sociais que surgirão com o reinício 
do turismo.


A agência especializada das Nações Unidas registrou crescente interesse 
em produtos exclusivos e experiências de viagem autênticas, incluindo 
turismo baseado na natureza e ao ar livre. Com isso tendência deverá 
acelerar à medida que o turismo for reiniciado, a competição de startups 
está olhando para aquelas ideias que ajudarão a garantir que as 
comunidades rurais estejam em melhor posição para se beneficiar. 


A competição também buscará ideias que ajudarão a construir resiliência 
nas comunidades rurais.O Concurso visa apoiar o turismo rural como uma 
ferramenta fundamental para combater o despovoamento, promover a 
inclusão e reduzir as desigualdades regionais de renda e desenvolvimento 
como parte do foco especial da OMT no turismo para o desenvolvimento 
rural.


A nova competição baseia-se no sucesso da busca da OMT pelas melhores 
startups em Espanha. Essa iniciativa viu mais de 150 projetos apresentados 
para consideração, com o vencedores recebendo orientação e apoio do 
governo espanhol e do Google.


Para esta edição global, a OMT dá as boas-vindas à Viajes National 
Geographic como sua mídia parceiro. Conta ainda com o apoio de 
colaboradores institucionais chave, nomeadamente Air Europa e Wakalua 
como parceiros de viagens junto com Amazon Web Services Activate, 
HèPic, Impact Centro, Centro de Comércio Internacional, Fademur, 
Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico da Espanha, 
NEST Portugal, Telefonica Open Future e a Fundação TUI Care.




O Concurso Global de Iniciação de Turismo Rural da OMT busca atrair 
novas startups e empreendedores que promovam a contribuição do turismo 
para o desenvolvimento rural e apoiem a recuperação.


Criação de oportunidades em destinos rurais por meio da inovação e 
transformação digital no turismo para:


Combate à pobreza: 80% de todas as pessoas que vivem em ‘pobreza 
extrema’ vivem em comunidades rurais. Limitando o despovoamento: Em 
2050, 68% da população mundial viverá em áreas urbanas e as cidades 
produzirão 85% da produção econômica global.


Fechando o fosso digital 87 por cento das pessoas nos países 
desenvolvidos usaram a Internet, em comparação com apenas 19 por cento 
nos países menos desenvolvidos.


Apoiando Mulheres e Jovens - Mais de 50% da força de trabalho global 
empregada no turismo são mulheres e quase 1 bilhão dos 1,2 bilhão de 
jovens de 15 a 24 anos residem em países em desenvolvimento e 88% dos 
jovens em países em desenvolvimento vivem em áreas rurais; 75 milhões 
deles estão desempregados.


BENEFÍCIOS 
• Mentoria pela OMT e principais parceiros

• Suporte personalizado para sua startup

• Oportunidades de investimento

• Faça parte da Rede de Inovação da OMT

• Faça parte da Iniciativa Piloto das Melhores Aldeias de Turismo da OMT

• Oportunidades de bolsa de estudos para a Tourism Online Academy

• Oportunidade de apresentar sua startup na 14ª Assembleia Geral da OMT




Termos e Condições 
FONTE: 

1. Introdução 
A Organização Mundial do Turismo (doravante, UNWTO) é a agência das 
Nações Unidas (ONU) encarregada de promover o turismo como fator de 
desenvolvimento sustentável, responsável, acessível e inclusivo para todos. 
Como o principal organismo internacional. Na área de turismo, reúne 158 
países, 6 Membros Associados e mais de 500 Membros Associados. Os 
últimos pertencem ao setor privado, incluindo instituições acadêmicas, 
associações de turismo e autoridades locais de turismo. Entre suas 
prioridades estão tornar o turismo um setor mais inteligente por meio da 
inovação e da transformação digital; aumentando o vantagem competitiva 
do turismo por meio de investimentos e empreendedorismo; criando mais e 
melhores empregos com a educação como suporte; construir resiliência e 
melhorar a facilitação de viagens; e proteger o patrimônio com aspectos 
sociais, culturais e sustentabilidade ambiental. Em seu compromisso 
holístico para fortalecer o ecossistema de inovação do turismo, a OMT apela 
às pessoas engajadas em empreendedorismo na área do turismo rural com 
o objetivo de promover a geração de soluções disruptivas às atuais. 
desafios, fortalecer o papel do turismo na abordagem dos problemas locais 
e na criação de mais empregos e oportunidades de empreendedorismo com 
base na sustentabilidade econômica, social e ambiental.


Lançada a OMT, por meio de seu Departamento de Inteligência de Mercado 
e Competitividade, por ocasião da World Tourism Dia 2020 e no âmbito do 
Ano do Turismo e Desenvolvimento Rural, as Recomendações da OMT 
sobre Turismo e Desenvolvimento Rural. As Recomendações visam ajudar 
os governos em vários níveis, bem como o setor privado e o internacional 
comunidade, para promover o turismo em territórios rurais de uma forma 
que contribua para uma comunidade inclusiva, sustentável e resiliente. 
desenvolvimento. Um dos pilares das recomendações é a criação de novas 
oportunidades para o turismo e rural desenvolvimento por meio da inovação, 
tecnologia e digitalização.


O Desafio faz parte do compromisso de continuar apoiando o setor de 
turismo para que ele seja um motor de inclusão económica e social 
sustentável e para garantir que contribui para "não deixar ninguém para 
trás". Seguindo isto linha de atuação, o Desafio visa promover a geração de 
soluções inovadoras que permitam o desenvolvimento e fortalecimento do 
papel do turismo na abordagem dos problemas locais e na criação de mais 
empregos e oportunidades de empreendedorismo com base na 
sustentabilidade econômica, social e ambiental.




2. Contexto: Turismo e Desenvolvimento Rural no Mundo

Em 2020, o turismo sofreu a maior crise que já viu, após uma situação de 
saúde, social e econômica sem precedentes emergência causada pela 
pandemia COVID-19. As chegadas de turistas internacionais caíram 74% 
em 2020 em relação ao ano anterior devido às restrições de viagens 
generalizadas e uma grande queda na demanda. O ano de 2020 viu o surto 
global de COVID-19 que trouxe o mundo à paralisação, e o turismo tem sido 
o mais atingido de todos os principais setores econômicos, com uma queda 
de 74% nas chegadas internacionais. Queda do turismo impactou 
economias, meios de subsistência, serviços públicos e oportunidades em 
todos os continentes. Dada a evolução contínua do pandemia, muitos 
países estão introduzindo restrições de viagens mais rígidas, o que torna 
difícil retomar viagem internacional. Ao mesmo tempo, a chegada gradual de 
vacinas COVID-19 pode ajudar a restaurar a confiança do consumidor, 
diminuir as restrições de viagens e, aos poucos, normalizar as viagens ao 
longo do ano que vem. Destinos em todo o mundo receberam 1 bilhão a 
menos de chegadas internacionais em 2020 do que no ano anterior, devido 
a um queda sem precedentes na demanda e restrições de viagens 
generalizadas. Em comparação, a queda registrada durante o ano de 2009

crise econômica global foi de 4%. De acordo com o último Barômetro 
Mundial do Turismo da OMT1, o colapso das viagens internacionais 
representa uma estimativa perda de US $ 1,3 trilhão em receitas de 
exportação, cifra que é mais de onze vezes maior do que as perdas 
registradas durante o crise econômica global de 2009. A crise colocou em 
risco entre 100 e 120 milhões de empregos diretos no turismo, muitos deles 
em pequenas e médias empresas. Apesar disso, o turismo continua sendo 
um fator de desenvolvimento em todo o mundo. Com quase 1,5 bilhão de 
chegadas internacionais em 2019 e uma contribuição de quase 10% para o 
Produto Interno Bruto (PIB) global, impacta favoravelmente nacional e 
economias locais  


A OMT prevê que o turismo doméstico irá se recuperar mais cedo do que o 
turismo internacional, que, se administrado adequadamente, poderia 
beneficiar as comunidades rurais, especialmente se os meios de 
subsistência fossem protegidos e as economias locais fossem estimuladas. 
Da mesma forma, enquanto manter meios de subsistência que dependem 
do turismo deve ser uma prioridade, reconstruindo o setor também oferece 
uma oportunidade para transformá-lo, prestando especial atenção ao 
aproveitamento dos efeitos que tem nos destinos visitados e criando mais 
comunidades e negócios resilientes por meio da inovação, digitalização, 
sustentabilidade e parcerias. Tudo isso oferece uma imensa oportunidade 
para o turismo rural e para aproveitar seu potencial de impacto social e 
transversal nas economias locais. As novas demandas do mercado estão 
voltadas para a oferta rural, tanto para o turismo quanto para o longo prazo.




permanece para trabalhar remotamente, o que por sua vez abre 
oportunidades devido aos seus impactos sociais e transversais. O 
desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias para atrair o 
turismo e atender às novas demandas é essencial.


Portanto, esta crise destaca ainda mais a importância de consolidar a 
resiliência nas comunidades cuja renda depende essencialmente no turismo, 
através da diversificação de produtos e mercados, combate à sazonalidade, 
protecção social e a criação de experiências com valor agregado.


Ao mesmo tempo, sempre que a atividade turística for retomada de forma 
plena, o grupo de especialistas da OMT prevê um aumento na procura de 
actividades de turismo de natureza e outdoor, com um interesse crescente 
pelo turismo rural e experiências de “slow travel”.


3. Público-alvo: 
O concurso tem como objetivo reunir todos os empreendedores que estão 
implantando modelos que contribuem positivamente para o planeta, 
pessoas e prosperidade ou tecnologia que pode ser aplicada ao 
desenvolvimento sustentável do turismo em áreas rurais em sua três pilares 
- econômico, social e ambiental. Busca as ideias mais disruptivas que 
possibilitarão uma mudança nas formas


1 Barômetro Mundial do Turismo da OMT e Anexo Estatístico, janeiro de 
2021. 

https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.1 

2 Organização Mundial do Turismo (OMT). (2020). 

Barômetro do Turismo Mundial. Recuperado de https://www.eunwto.org/
action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40000044


Os projetos serão selecionados com base em vários critérios, como a sua 
contribuição para os objetivos do programa, o grau de interrupção e 
maturidade do produto, sua viabilidade, escalabilidade, sustentabilidade e 
interesse para potenciais investidores e impacto social.


https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.1
https://www.eunwto.org/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40000044
https://www.eunwto.org/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40000044
https://www.eunwto.org/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40000044


4. Participantes: 
O concurso está aberto a todos os empresários, pessoas singulares ou 
colectivas, maiores de idade e com capacidade jurídica para entrar em um 
contrato.


Os projetos devem estar alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas, com a introdução de 
elementos tecnológicos, e com foco em uma (ou mais) das seguintes áreas:


� A gestão de destinos ou a gestão privada de soluções / produtos / 
serviços desenvolvidos em torno ou para turismo em ambientes rurais

� A configuração do lado da oferta, buscando um equilíbrio entre o 
desenvolvimento sustentável e a rentabilidade do projeto, e maximizando 
seus impactos positivos

� A conexão com o mercado e a experiência do usuário em todas as fases 
da jornada.


5. Critérios: 
Este concurso destina-se a projetos em fase inicial de desenvolvimento e 
terá quatro categorias de concurso: o categoria de inovação e a categoria 
de inovação social. Os requisitos para participação são os seguintes:


� Natureza inovadora / disruptiva identificada

� Potencial de escalabilidade dentro da empresa

� Modelo de negócios validado ou testado

� Penetração de mercado

� Equipe empreendedora / promotora: Adequação da equipe promotora, 
motivação e interesse

� Compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

� Relevância para o tópico

Além disso, outros requisitos de seleção serão avaliados, tais como: 
� Mercado e setor: potencial de mercado; interesse do projeto

� Sustentabilidade: um atributo que deve ser implementado nos serviços, 
modelo de negócios e soluções

� Responsabilidade Social Corporativa

� Inovação social: potencial de transformação e potencial para promover a 
inclusão social e igualdade por meio de canalização

e expandir os benefícios do turismo entre a economia e as comunidades, 
capacitando e melhorando as condições socioeconômicas do ambiente do 
projeto para contribuir com o bem-estar dos residentes

� Impacto econômico: potencial de inclusão e desenvolvimento da cadeia 
de valor, competitividade e




valorização dos destinos de turismo rural no mercado, abrindo para novos 
mercados de origem e melhorando seus

posicionamento e promoção

� Impacto ambiental: potencial para ajudar a minimizar os impactos 
causados por atividades relacionadas ao turismo

desenvolvimento, proteger os recursos naturais e contribuir para a luta 
contra as alterações climáticas

� Impacto na governança e gestão do destino: potencial para fortalecer a 
governança e contribuir para a gestão sustentável do turismo rural no 
destino, melhorar a medição e o monitoramento da turismo e favorecem a 
tomada de decisões e a colaboração com o setor privado e as comunidades 
locais


O representante deve ser:

• Uma pessoa singular

• Maior de idade e com capacidade jurídica para celebrar contratos. 

• O representante não deve ter sido condenado por uma sentença final por 

crimes fraudulentos com pena igual ou superior superior a seis meses, 
desde que não extinga a responsabilidade penal.


Os participantes que, originalmente ou eventualmente, deixarem de cumprir 
qualquer um desses requisitos podem ser excluídos da aceleração, 
perdendo toda a elegibilidade para receber qualquer serviço e sem o direito 
de reivindicar nada da OMT.


Os dados que os participantes fornecem ao se inscrever no programa 
devem ser verdadeiros e, portanto, quaisquer participantes cujo dados 
incorretos ou incompletos perderão qualquer opção de participação no 
programa e de recebimento de qualquer serviço.


Os organizadores do Programa reservam-se o direito de não aceitar ou 
retirar do programa, sem aviso prévio, quaisquer participantes que, em sua 
opinião, agem de forma fraudulenta, abusiva ou contrária ao espírito do 
programa, os princípios das Nações Unidas ou da lei, direitos de terceiros 
e / ou boa fé. Da mesma forma, qualquer participante ou pessoa relacionada 
cuja ação possa ser contrária à reputação ou ao bom nome da OMT pode 
ser removida.


Nenhuma das ações acima deve conferir a qualquer participante ou 
potencial participante qualquer direito ou reivindicação de qualquer natureza

danos, despesas incorridas, etc.




5.1. As candidaturas devem conter as seguintes informações: 

Formulário de inscrição online disponível no site: 

https://www.unwto.org/unwto-startup-competition 

Os candidatos devem preencher em inglês todos os campos obrigatórios do 
formulário, especificando em qual categoria do concurso eles desejam 
inscrever-se e devem incluir todos os documentos comprovativos exigidos.


O formulário de inscrição online deve ser preenchido e todos os campos 
devem conter as informações solicitadas. Se algum campo for deixado

em branco, ou se a resposta não corresponder diretamente à pergunta feita, 
o projeto não será avaliado.


5.2 Exclusão de participação: 
Quem não cumprir algum dos requisitos estabelecidos nestes termos e 
condições não poderá participar, tendo a OMT o direito de excluir aqueles 
que não atendam aos requisitos estabelecidos, inclusive de não entregar o 
prêmio, conforme o caso. Além disso, funcionários da OMT não podem 
participar.


Menores de idade são excluídos da competição. A OMT não será 
responsável por qualquer informação falsa, imprecisa, obsoleta, dados 
incompletos ou errôneos enviados pelos participantes. Nesse caso, o 
participante será automaticamente excluídos do concurso, e também 
perdem o direito à fruição da premiação, não tendo o direito de fazer 
reclamações contra a OMT.


5.3 Reconhecimento: 
Serão selecionadas as empresas que melhor atendam aos requisitos 
estabelecidos nas categorias abaixo. O prazo para

A apresentação de projetos começará em 6 de abril de 2021 e terminará às 
00:00 CET em 1 de julho de 2021. O calendário provisório 3 é o seguinte:

� Lançamento do concurso: 31 de março de 2021

� Prazo para candidaturas: 1º de julho de 2021

As datas propostas são provisórias, pois estão sujeitas a possíveis 
alterações. Em caso de qualquer mudança, todos

os participantes serão avisados com antecedência.

� Apresentação das empresas finalistas na plataforma online: 15 de agosto 
de 2021

� Anúncio das startups vencedoras: outubro de 2021




Os critérios de seleção que serão utilizados serão os seguintes: 
� Compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
Vínculo e métricas de impacto social tangível em relação

aos ODS prioritários.

� Componente Tecnológico ou Digital: Incorporação de tecnologia no 
projeto

� Enquadramento no setor de Turismo e Desenvolvimento Rural

� Equipe comprometida. Equipe com conhecimento explícito sobre a área 
de atuação; avaliação positiva do endosso de uma organização pública ou 
privada na execução do projeto

� Facilidade de captura de valor via colaboração com a startup: viabilidade 
de colaboração / implementação ágil no curto a médio prazo para co-
desenvolvimento de produtos / serviços, otimizando o uso dos existentes

recursos / infraestrutura e capacidade de dimensionar o produto

� Impacto potencial: escalabilidade potencial / retorno financeiro e / ou 
desenvolvimento de vantagens competitivas para o negócios a curto e 
médio prazo (por exemplo, acesso a novas tecnologias, acesso a perfis 
técnicos, etc.)

� Impacto social de cada Startup: contribuição para a melhoria da 
comunidade / meio ambiente local

� Inovação: Grau de disrupção / inovação comparativa no setor (nível 
global).

� Maturidade da equipe e da organização: CV dos fundadores / equipe; 
motivação empreendedora e interesses pessoais dos fundadores; 
Organização interna e processos

� Maturidade do produto / tecnologia: Grau de maturidade do MVP 
(Minimum Viable Product), tecnologia ou produto atual

� MVP testado: protótipo de produto ou serviço, experimentado e testado, 
com resultados já medidos ou mensuráveis

� Prontidão de parceria: Experiência em co-desenvolvimento de produtos 
(por exemplo, colaboração com universidades, empresas, etc.); Motivação / 
interesse em colaborar com uma empresa e buscar parcerias

� Sustentabilidade: um atributo que deve ser implementado nos serviços, 
modelo de negócio ou soluções, para evitar

ou minimizar o impacto ambiental, econômico e social produzido pela 
atividade empresarial

� Tração: Capacidade de transformar o ambiente localizado; capacidade 
de gerar uma mudança na sociedade, o




melhoria das condições sociais dos grupos beneficiários e / ou promover o 
seu reconhecimento na sociedade

� Viabilidade e potencial no negócio: potencial escalabilidade / retorno 
financeiro e / ou desenvolvimento de competitividade vantagens para o 
negócio a curto e médio prazo Com base nos critérios mencionados na 
cláusula anterior, uma triagem inicial e filtragem de todos os projetos 
participantes será realizado através da plataforma. A liderança de projetos 
por mulheres será avaliada positivamente.


6. Prêmios para os vencedores: 
6.1 Pessoas - Não deixando ninguém para trás:

� Os dois projetos vencedores poderão participar da Assembleia Geral

� Participação no projeto piloto da OMT "As Melhores Aldeias Turísticas do 
Mundo"

� Tornar-se parte da rede de inovação da OMT

6.2 Planeta - Construindo de volta melhor:

� Os projetos vencedores poderão participar da Assembleia Geral

� Participação no projeto piloto da OMT "As Melhores Aldeias Turísticas do 
Mundo"

� Tornar-se parte da rede de inovação da OMT

6.3 Prosperidade - Criando oportunidades para crescer:

� Os projetos vencedores poderão participar da Assembleia Geral

� Participação no projeto piloto da OMT "As Melhores Aldeias Turísticas do 
Mundo"

� Tornar-se parte da rede de inovação da OMT

6.3 Propulsão - Tecnologia profunda para o desenvolvimento rural

� Os projetos vencedores poderão participar da Assembleia Geral

� Participação no projeto piloto da OMT "As Melhores Aldeias Turísticas do 
Mundo"

� Tornar-se parte da rede de inovação da OMT

6.4 Todas as categorias Os selecionados para o reconhecimento nas quatro 
categorias ganharão visibilidade global por meio dos canais de mídia social 
da OMT. Além disso, existe a possibilidade da OMT de convidar empresários 
pré-selecionados para uma atividade onde o programa é disseminado. 
Nesse momento, os Startups decidirão se participarão ou não. A OMT não 
será responsável pelo custos de tais eventos.




7. Propriedade Industrial e Intelectual e Proteção de Dados Pessoais 
Caso o processamento de dados pessoais seja necessário para o 
funcionamento do Programa, os organizadores do programa assumir os 
seguintes compromissos:

- Utilizar os dados comunicados exclusivamente para fins de competição.

- Garantir que as pessoas autorizadas a processar dados pessoais se 
comprometam a respeitar a confidencialidade e que os dados não serão 
comunicados a terceiros não autorizados.

- Tomar todas as medidas necessárias para fornecer um nível de segurança 
adequado ao risco que pode surgir do

tratamento de dados pessoais e garantir a segurança e integridade dos 
mesmos, bem como prevenir a sua alteração,

perda, destruição acidental ou ilegal, tratamento, divulgação ou acesso não 
autorizado.

- Havendo outra entidade responsável pelo processamento, impor as 
mesmas obrigações de proteção estabelecidas no

regulamentos aplicáveis.

o O participante pode exercer seus direitos de acesso, retificação, 
cancelamento e oposição por

envio de correio postal para a sede do Organizador indicada no título do 
presente

Termos e Condições ou enviando um e-mail para o endereço 
comm@unwto.org para entrar em contato com o Organizador

indicando o direito que deseja exercer e anexando cópia do seu Passaporte 
Nacional

Documento de identidade (DNI) ou documentação equivalente.

- O participante consente expressamente, e isto pelo simples fato de 
participar do Programa apresentado

neste documento, que a OMT poderá usar seu nome para divulgar o projeto 
vencedor ao restante dos

participantes e sem que qualquer remuneração seja gerada em seu favor.

Ao apresentarem as suas candidaturas, os promotores do projeto garantem 
que:

- Os projetos são originários de seus autores e / ou têm livre disposição ou 
propriedade sobre eles. Participantes

compromete-se a isentar os organizadores de qualquer responsabilidade e 
isentá-los de qualquer responsabilidade em relação a qualquer

ação legal, reclamação ou demanda que pode ser movida em relação a 
direitos de propriedade intelectual ou dados pessoais de terceiros

partes no que diz respeito aos projetos que submetem.




- Caso os projetos sejam resultado unitário da colaboração de vários 
participantes, o projeto será tratado como um trabalho colaborativo, com os 
direitos decorrentes pertencendo a todos eles como coautores.

- O participante autoriza a UNWTO a carregar o resumo do projeto em seus 
respectivos sites oficiais, e aceita que os visitantes das páginas web tenham 
acesso às referidas informações de acordo com as condições de uso do 
referido site.

- O participante autoriza o uso pela OMT do nome e título de seu projeto, 
sem limite de tempo, para o propósito de ser mencionado no site ou para 
quaisquer ações ou eventos relacionados de alguma forma com a OMT, 
como bem como por seu registro nos arquivos históricos e meios de 
armazenamento de diversas naturezas da OMT e vinculados a o programa.

- A OMT não reivindicará qualquer propriedade sobre as informações 
oferecidas ou qualquer propriedade industrial ou intelectual pode conter. O 
participante não cede à OMT direitos de propriedade industrial ou intelectual 
derivados dos projetos.

- O participante autoriza expressamente a OMT a usar suas informações 
pessoais com o objetivo de compartilhar informações com eles sobre 
eventos e atividades que possam ser de seu interesse.

- Os participantes aceitam a transferência de dados para a OMT assim que 

o concurso terminar.


8. Considerações finais 
Este Programa pode ser modificado, interrompido e / ou cancelado se 
houver circunstâncias justificadas por



