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Concurso de ideias premeia Teses de Mestrado e de  
Doutoramento 
 
Candidaturas até 30 de julho 
 
A 8ª edição do concurso de ideias Fraunhofer Portugal Challenge já está a decorrer. A 
iniciativa é promovida pelo centro de investigação Fraunhofer Portugal AICOS, da Asso-
ciação Fraunhofer Portugal. O desafio é dirigido a estudantes e investigadores de uni-
versidades portuguesas, que podem apresentar as ideias desenvolvidas nas Teses de 
Mestrado e de Doutoramento. As candidaturas decorrem até 30 de julho. 
 
Smartphones, saúde, agricultura, países em desenvolvimento, wearables, croud sour-
cing, sistemas de posicionamento local, sensores de mobilidade, monitorização de ativi-
dade, desporto, segurança, seniores, big data e logística são os temas preferenciais da 
iniciativa. O concurso premeia a investigação de utilidade prática nas áreas das Tecno-
logias da Informação e Comunicação (TIC), multimédia ou outras Ciências conexas. As 
ideias submetidas devem refletir o potencial impacto nas áreas científicas atualmente 
em desenvolvimento pelo centro de investigação, como é o caso da interação homem-
máquina, do processamento de informação e da computação autónoma.  
 
Os candidatos devem preencher o formulário de registo e carregar a apresentação da 
ideia no site do concurso (http://www.challenge.fraunhofer.pt), tal como é descrito no 
regulamento. As ideias submetidas devem basear-se numa tese concluída no ano letivo 
2015/2016 ou que ainda seja defendida no ano letivo 2016/2017.  
 
O vencedor do concurso será anunciado no evento de encerramento do Fraunhofer 
Portugal Challenge, no dia 25 de outubro. A sessão inclui a apresentação pública dos 
melhores projetos selecionados na segunda fase do concurso. As seis melhores ideias 
vão receber prémios científicos no total de 9.000€, que vão ser divididos em duas cate-
gorias (Mestrado e Doutoramento) com 3 lugares cada (1º, 2º e 3º Prémio). 
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