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Fraunhofer Portugal Challenge premeia as melhores 
ideias de teses portuguesas  
 
Premiar a investigação de utilidade prática é o mote do concurso 
 
A 8.ª edição do concurso de ideias Fraunhofer Portugal Challenge está na reta final. Na 
próxima quarta-feira (dia 25 de outubro), os seis finalistas vão apresentar as suas ideias 
no Evento de Encerramento, na sede da Fraunhofer Portugal (Porto). A iniciativa é pro-
movida pelo centro de investigação Fraunhofer Portugal AICOS. 
 
O desafio foi lançado no início do ano. Os estudantes e investigadores de universidades 
portuguesas, que já tivessem terminado ou estivessem prestes a terminar o Mestrado 
ou Doutoramento, tinham a oportunidade de apresentar a ideia desenvolvida na respe-
tiva tese. Smartphones, saúde, agricultura, países em desenvolvimento, wearables, 
croud sourcing, sistemas de posicionamento local, sensores de mobilidade, monitoriza-
ção de atividade, desporto, segurança, seniores, big data e logística são os temas prefe-
renciais da iniciativa.  
 
O concurso premeia a investigação de utilidade prática nas áreas das Tecnologias da In-
formação e Comunicação (TIC), multimédia ou outras Ciências conexas. As ideias sub-
metidas devem refletir o potencial impacto nas áreas científicas atualmente em desen-
volvimento pelo centro de investigação, como é o caso da interação homem-máquina, 
do processamento de informação e da computação autónoma. 
 
Os vencedores serão anunciados no evento de encerramento, no qual decorrerá uma 
apresentação pública das seis melhores ideias selecionadas na segunda fase do con-
curso. Os finalistas irão receber prémios científicos no total de 9.000€, que vão ser divi-
didos em duas categorias (Mestrado e Doutoramento), com 3 lugares cada (1º, 2º e 3º 
Prémio). 
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