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DIA MUNDIAL DOS MATERIAIS 2010 
3 de Novembro, FEUP, Porto 

 
PRÉMIO ORDEM DOS ENGENHEIROS 

Regulamento 
 

1 – O concurso 
 
O Prémio Ordem dos Engenheiros, atribuído pelo 
Conselho Nacional do Colégio de Engenharia de Materiais, 
visa distinguir o melhor trabalho sobre Materiais da 
autoria de estudantes finalistas do 2º ciclo dos anos 
lectivos 2008-2009 e 2009-2010 de cursos de Engenharia 
que permitem a dispensa de provas de admissão à Ordem 
dos Engenheiros. 
 
2 – Condições de Admissão 
 
Os Departamentos interessados deverão inscrever-se, 
sendo o custo da inscrição de duzentos euros, pagável 
em cheque passado à ordem da Sociedade Portuguesa de 
Materiais. 
Os Departamentos deverão seleccionar os melhores 
trabalhos, até ao máximo de três por Departamento, e 
enviá-los para o Secretariado da Sociedade Portuguesa de 
Materiais, até 11 de Outubro de 2010.  
Cada trabalho a concurso deve ser acompanhado pela 
Ficha de Candidatura (em anexo) devidamente 
preenchida. 
 
3 – Prémios 
 
O Prémio Ordem dos Engenheiros tem o valor de 
quinhentos euros e será atribuído ao melhor trabalho 
sobre Ciência e Tecnologia de Materiais orientado para o 
desenvolvimento e aplicação do produto. No caso de 
trabalhos em co-autoria, o valor do prémio será repartido 
pelos autores.  
O segundo e o terceiro melhores trabalhos terão menções 
honrosas.  
O Departamento que tenha inscrito o trabalho premiado 
receberá um Certificado de Honra. 
O Prémio será entregue após a inscrição do premiado na 
Ordem dos Engenheiros. 
 
4 – Entrega de candidaturas 
Para além da ficha anexa, devidamente preenchida 
(suporte digital formato pdf),  deverá ser entregue um 
exemplar do trabalho em suporte de papel e um suporte 
digital do mesmo em formato pdf. 
 
 
 

Os documentos digitais devem ser enviados até 11 de 
Outubro de 2010  para manuela.oliveira@ineti.pt.  
 
A entrega de documentos em suporte de papel deve ser 
feita  presencialmente no Secretariado da Sociedade 
Portuguesa de Materiais (Campus do Lumiar, Estrada do 
Paço do Lumiar, 1649-038 Lisboa)  ou enviados por via 
postal, de modo a chegar até à mesma data, para: 
Sociedade Portuguesa de Materiais, Apartado 4538, EC 
Carnide, 1511-601 Lisboa. 
Para mais informações e esclarecimentos, contactar 
965756172. 
 
5 – O júri 
 
Presidirão ao júri: o Presidente do Conselho Nacional do 
Colégio de Engenharia de Materiais da Ordem dos 
Engenheiros, Engenheiro António Sousa Correia; e o 
Presidente do Conselho Directivo da Sociedade 
Portuguesa de Materiais, Professor João Carlos Moura 
Bordado.  
 
O júri será constituído por membros convidados dos 
Departamentos de Engenharia de Materiais de Cursos que 
permitem a dispensa de provas de admissão à Ordem dos 
Engenheiros. 
 
 
6 – Avaliação 
 
Os critérios de avaliação serão os seguintes: 

a) aspectos inovadores dos materiais em estudo; 
b) aplicabilidade das tecnologias em Portugal; 
c) aproveitamento de matérias primas nacionais; 
d) potencialidades de industrialização; 
e) cuidado na apresentação e na redacção do 

trabalho escrito. 
 
 

7 – Publicação de Trabalhos 
 
Quanto aos trabalhos seleccionados, a Ordem dos 
Engenheiros reserva-se o direito de proceder, ou não, à 
sua publicação nas colecções editoriais, revistas, boletins 
ou similares, por ela editados. 


