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Orientações à submissão da candidatura de Estudantes 

 

FORMULÁRIO CANDIDATURA ESTUDANTES 

 
O formulário de candidatura à modalidade Estudantes do Prémio 'Portugal, País de 
Inovação e Engenharia' requer o preenchimento dos seguintes campos: 

1. Identificação de Escola  

1.1. Designação da Escola 
1.2. Designação do Agrupamento Escolar 
1.3. Morada: 
1.4. Código Postal: 
1.5. Localidade: 
1.6. Distrito: 

 

2. Identificação de Estudantes 

2.1. Nome completo (Aluno 1) 
2.2. Sexo (Aluno 1) 
2.3. Cartão de Cidadão (Aluno 1) 
2.4. Ano de escolaridade (Aluno 1) 

Inserir informação referente a cada membro da equipa de alunos num máximo de 15 
elementos. 
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3. Identificação de Professores 

3.1. Nome completo (Professor 1) 
3.2. Sexo (Professor 1) 
3.3. Cartão de Cidadão (Professor 1) 
3.4. Disciplina (aula experimental / laboratorial) ou outro espaço de ensino e 

aprendizagem, tal como um Clube de Ciência ou de Robótica, que lecciona / da 
sua responsabilidade, em que o projecto e / ou produto a concurso será 
desenvolvido (Professor 1) 

Inserir informação referente a cada membro da equipa de professores num máximo de 
5 elementos. 

 

4. Identificação de Projecto 

4.1. Designação do projecto 
Nome curto do Projecto que servirá para identificação do mesmo 
 

4.2. Apresentação síntese do projecto 
Indicar em que consiste, qual a sua aplicação e qual o resultado dessa mesma 
aplicação. 
 

4.3. Disciplina(s) ou actividade(s) de aprendizagem equiparável(eis) no âmbito da(s) 
qual(quais) foi desenvolvido o projecto e/ou produto apresentado a concurso 

 
4.4. A candidatura agora apresentada diz respeito a um: 

[Projecto] → Seguir para ponto 5. 

[Projecto e respectivo produto] → Seguir para ponto 6. 

 

5. Descrição do Projecto (sem protótipo) 

5.1. Descrição do problema específico a que o projecto se dirige 
Indicar se o projecto pretende resolver um problema específico, descrever o 
problema e a forma proposta de resolução do mesmo. Caso o projecto não 
pretenda resolver um problema específico, identificar o seu propósito ou forma de 
utilização. 

 
5.2. Descrição detalhada do projecto 

Descrever em que consiste o projecto 
 

5.3. Avaliação da eficácia do projecto, considerando o propósito para o qual foi 
desenvolvido 
 

5.4. Descrição do processo de desenvolvimento do projecto 
Descrever as fases de desenvolvimento, indicando a contribuição de cada 
elemento da equipa e os tempos despendidos em cada fase e no total. 
 
[Seguir para ponto 7.] 
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6. Descrição do Projecto (com protótipo)  

6.1. Descrição do problema específico a que o projecto e produto se dirigem: 
Indicar se o projecto e produto pretendem resolver um problema específico, 
descrever o problema e a forma proposta de resolução do mesmo. Caso o projecto 
e produto não pretendam resolver um problema específico, identificar o seu 
propósito e/ou forma de utilização. 
 

6.2. Descrição detalhada do protótipo:  
Descrever em que consiste e como funciona. 
 

6.3. Avaliação da eficácia do projecto e produto, considerando o propósito para que foi 
desenvolvido 
 

6.4. Descrição do processo de desenvolvimento do produto: 
Descrever as fases de desenvolvimento, indicando a contribuição de cada 
elemento da equipa e os tempos despendidos em cada fase e no total. 
 

7. Parcerias no desenvolvimento do Projecto e / ou produto 

7.1. O desenvolvimento do projecto e / ou produto envolveu a colaboração de outras 
entidades, nomeadamente empresas da área tecnológica: 

[Sim] → Seguir para ponto 7.2 

[Não] →  Seguir para ponto 8. 

7.2. Descrição de colaborações: 
Indicar quais as entidades que colaboraram no desenvolvimento do projecto e / 
ou produto, especificando para cada, quais os contributos, e como foram 
aplicados. 
 

8. Upload de ficheiros relativos ao Projecto e / ou produto desenvolvido 

 
Adicionar imagem, esquemas ou vídeos, demonstrativos do trabalho realizado nas 
diferentes fases de desenvolvimento, considerando também as equipas 
envolvidas. 
 
No caso de existir um protótipo, incluir também o mesmo em acção, na resolução 
do problema ou do propósito para que foi desenvolvido.  


