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ALUNOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

O QUE SÃO OS PRÉMIOS
NOVAS FRONTEIRAS DA ENGENHARIA?

Os prémios “As Novas Fronteiras da Engenharia” 
são atribuídos por um Fundo com o mesmo nome, 
constituído em março de 2011 com o saldo existente 
nas contas do ICEE 2007 – International Conference 
on Engineering Education, The Moving Frontiers of 
Engineering e pela contribuição, em igual montante, 
da Região Centro da Ordem dos Engenheiros.

A QUEM SE DESTINAM?

Os prémios são atribuídos em duas categorias: 
Docentes do Ensino Superior e Estudantes do Ensino 
Básico e Secundário. Nesta última categoria o prémio 
tem como objetivo fomentar a discussão e o interesse dos 
alunos por temas relativos à Engenharia ou Tecnologia, 
durante a sua formação básica e distingue  os três  
melhores trabalhos da autoria de um aluno ou grupo de 
alunos do Ensino Secundário ou do Ensino Básico, re-
lativo a Engenharia ou Tecnologia, de Escolas localizadas 
na Região Centro (distritos de Coimbra, Aveiro, Leiria, 
Viseu, Guarda e Castelo Branco), individualmente ou em 
grupo com o máximo de quatro elementos.

QUAL É O TEMA DESTE ANO DO PRÉMIO ALUNOS?

A candidaturas a apresentar deverão ser subordinadas 
ao tema: “A Engenharia faz um Mundo Melhor”.

QUAL O MONTANTE DOS PRÉMIOS?

Os montantes dos prémios na categoria Alunos, são 
os seguintes: 

1º Prémio - 1200 Euros
2º Prémio - 500 Euros
3º Prémio - 300 Euros

COMO POSSO CONCORRER?

Se cumpres os critérios de admissão (ser aluno de 
uma Escola do Ensino Básico ou Secundário situada 
na Região Centro) poderás concorrer apresentando um 
trabalho individualmente ou em grupo, com o máximo 
de três elementos, podendo incluir um professor ao 
qual caberá o papel de orientador.

Os trabalhos deverão ser escritos em Português e 
ter um máximo de 10 (dez) páginas A4 datilografadas. 
Dos trabalhos deverá ainda fazer parte um poster em 
formato A2 que resuma os principais aspetos do traba-
lho, e/ou, eventualmente, um protótipo ou montagem 
experimental.

ATÉ QUANDO POSSO CONCORRER?

As inscrições para a edição 2020 encontram-se abertas 
entre o dia 02 de janeiro e o dia 30 de abril de 2020.

ONDE POSSO OBTER MAIS INFORMAÇÕES?

O regulamento e informações adicionais encontram-
-se disponíveis em: http://www.ordemengenheiros.
pt/pt/a-ordem/centro/premios-novas-fronteiras-da-
-engenharia/

PARA ONDE DEVO ENVIAR A MINHA CANDIDATURA?

Os candidatos poderão enviar os seus trabalhos, no 
termos do regulamento para a Sede da Região Centro 
da Ordem dos Engenheiros, sita na Rua Antero de 
Quental nº 107, 3000-032 Coimbra.

QUANDO SÃO ANUNCIADOS OS VENCEDORES?

Os vencedores serão anunciados em sessão pública 
a realizar em Coimbra, no Auditório da Sede da Região 
Centro da Ordem dos Engenheiros.


