
 
 
 

  
  
  Centro Empresarial Torres de Lisboa  
  Rua Tomás da Fonseca – Torre E – 14ª andar 
  1600-209 Lisboa 
 
  Tel. +351 21 423 5430  
  Fax +351 21 423 5459 
  www.noesis.pt 

 

 

NOESIS PORTUGAL - CONSULTADORIA EM SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A. C.R.C. Lisboa · Capital Social: 650.000€ · Contribuinte n.º 505128985 

 

 
 

Regulamento para realização de Proof-of-Concept (PoC), Proof-of-Value (PoV), Trial ou 
Demonstrações. 

 

O presente regulamento pretende definir os princípios gerais para a realização de um POC, POV, 

Trial ou Demo pela Noesis, como forma de demonstrar as valências e adequação das suas 

soluções, às necessidades das empresas, clientes e potenciais clientes.  

 

1. Âmbito: No contexto dos serviços profissionais prestados e soluções desenvolvidas pela 

Noesis na área de tecnologia, pretende-se disponibilizar às empresas, clientes e potenciais 

clientes, um serviço gratuito de demonstração, por tempo e serviços limitados, de algumas 

dessas soluções, customizando-as às necessidades e aos contextos específicos de negócio 

dessas empresas.  

 

2. Processo de atribuição da oferta: As empresas clientes e potenciais clientes que 

pretendam conhecer com maior detalhe as soluções desenvolvidas pela Noesis e avaliar a 

sua exequibilidade no contexto e necessidades da sua organização, devem manifestar o 

seu interesse junto da Noesis, através do preenchimento de um formulário de candidatura, 

disponibilizado nos canais digitais e no âmbito das diferentes atividades e iniciativas de 

marketing promocionais realizadas pela Noesis.  

 

Após a submissão dessas candidaturas/manifestação de interesse, a Noesis analisará cada 

um dos pedidos e elegerá a seu critério exclusivo e discricionário, os que entender, para a 

realização das referidas provas de conceito, demonstrações ou trials.  

Os critérios de seleção são exclusivamente relacionados com critérios técnicos, Know-How 

e desenvolvimento das competências dos nossos recursos humanos, não existindo 

qualquer obrigatoriedade de publicitação dos critérios de seleção. 

 

Após seleção das candidaturas, a Noesis contactará a empresa selecionada, a fim de 

estabelecer os próximos passos e acordar as condições necessárias para a realização da 

referida prova de conceito, demonstração ou trial.  
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O processo iniciar-se-á, sempre, com uma reunião de kick-off do projeto e de definição de 

âmbito; Nessa reunião será apresentada a solução com maior detalhe, serão discutidas 

todas as questões técnicas, alinhadas as expectativas da empresa cliente suas 

necessidades, problema que pretende resolver ou o que pretende ver demonstrado, bem 

como, os parâmetros, pressupostos e condições técnicas específicas inerentes à realização 

da demonstração ou prova de conceito, demonstração ou trial. Na sequência desta 

reunião será elaborado um documento em formato idêntico a uma proposta comercial 

sem preço, de âmbito de atuação do serviço a ser prestado, por parte da Noesis, que 

deverá ser avaliado e aceite pelo cliente antes da realização do projeto.  

 

  

3. Vínculo: A submissão de candidaturas à realização do PoC, PoV, Trial ou Demo, por parte 

da empresa cliente e/ou potencial cliente que se candidata, não tem qualquer caracter 

vinculativo, podendo a empresa selecionada prescindir a qualquer momento da realização 

do projeto, de igual forma, a Noesis reserva-se ao direito de: a) não selecionar nenhuma 

das candidaturas submetidas, não estando por isso vinculada a qualquer obrigação de 

realização do projeto; b) Recusar a realização do PoC, PoV, Trial ou Demo, podendo fazê-

lo a qualquer momento, durante a execução do projeto.  

A recusa na realização do projeto teste ou a desistência do mesmo, por qualquer uma 

das partes, não representa qualquer violação contratual, nem implica para a outra parte 

qualquer tipo de compensação, a título de indemnização ou penalidade.   

 

4. Preço: O PoC, PoV, Trial ou Demo, por parte da Noesis, será realizado a título gratuito, 

sem qualquer encargo para o cliente, não sendo devido o pagamento à Noesis de qualquer 

valor referente a honorários, licenças de utilização ou outros, desde que respeitado o 

âmbito de atuação definido e acordado entre as partes. Exclui-se, portanto, eventuais 

desenvolvimentos, customizações ou serviços adicionais que venham a ser acordados e 

aceites entre as partes, sob a forma de uma proposta comercial.  

 

5. Confidencialidade: Não serão tornadas públicas ou publicitadas as empresas que 

submeteram as suas candidaturas a um PoC, PoV, Trial ou Demo da Noesis. De igual forma, 

não existe qualquer obrigatoriedade de publicação dos resultados da análise efetuada, ou 

a seleção das empresas para a realização das provas de conceito, por parte da Noesis. No 
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âmbito da prestação do projeto, a Noesis salvaguardará também qualquer segredo 

industrial, informação critica/sensível a que possa ter acesso ou que seja necessária para 

a realização do PoC, PoV, Trial ou Demo, considerando essa informação recebida como 

“Confidencial”.  

 

A empresa cliente ou potencial cliente manterá igual confidencialidade sobre a solução 

apresentada e desenvolvida pela Noesis em resultado do PoC, PoV, Trial ou Demo, não 

podendo utilizar, difundir, registar qualquer conhecimento adquirido sobre a solução, 

arquitetura e/ou tecnologias utilizadas pela Noesis. 

A empresa cliente ou potencial cliente não poderá utilizar, a Informação Confidencial e 

solução apresentada e desenvolvida pela Noesis, fora do âmbito do presente regulamento, 

por si mesma ou em parceria com qualquer entidade terceira, coletiva ou singular; 

 

A empresa cliente ou potencial cliente reconhece a total e inteira propriedade da solução 

apresentada e desenvolvida como sendo da Noesis e compromete-se a não utilizar 

nenhuma informação inserida na mesma, direta ou indiretamente, ou quaisquer suas 

derivações ou alterações, em concorrência com a Noesis; 

 

6. Publicidade: Não obstante o disposto no ponto anterior, a oferta de um PoC, PoV, Trial ou 

Demo a título gratuito, pressupõe a aceitação do cliente à divulgação do projeto, por parte 

da Noesis, com vista à promoção da sua solução, sua competência técnica e experiência 

na tecnologia ou serviço em questão. Assim, a Noesis reserva-se ao direito de publicitar o 

projeto, nomeadamente através dos seus canais digitais – Site, redes sociais, entre outros 

- flyers, folhetos, brochuras, apresentações comerciais, comunicados de imprensa ou case 

studies – estando autorizada a divulgar a realização do PoC, PoV, Trial ou Demo, a 

identificar o nome do cliente, a descrever de forma geral o projeto realizado, âmbito e 

resultados atingidos, sempre salvaguardando informação confidencial, conforme disposto 

no ponto anterior.   

 

7. Validade da oferta: A presente oferta é realizada no âmbito do patrocínio do evento 

Building the Future 2021, por parte da Noesis, iniciando-se no primeiro dia do evento – 26 
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de Janeiro. O período de candidaturas aos PoC, PoV, Trial ou Demo termina no dia 12 de 

Fevereiro de 2021. 

 

 

 

  


