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Conhecidas as melhores ideias de base tecnológica em 
Portugal 
 
Dia 26 de outubro (quarta-feira), às 14h00, na Universidade de Aveiro 
 
A 13ª edição do concurso de ideias Fraunhofer Portugal Challenge está na reta final. 
No próximo dia 26 de outubro serão conhecidos os vencedores do concurso que desa-
fia estudantes e investigadores portugueses a apresentar a ideia desenvolvida no âm-
bito das suas teses de Mestrado ou Doutoramento. “Think Technology. Design the Fu-
ture.” é o tema deste ano. Os vencedores receberão prémios científicos no total de 
9.000€, que poderão servir de impulso para concretizarem as suas ideias. O evento de 
encerramento decorre no Auditório Renato Araújo, Universidade de Aveiro, às 14h00. 
 
Os vencedores serão anunciados no evento de encerramento, juntamente com 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). 
 
O Fraunhofer Portugal Challenge é um concurso de ideias que premeia as melhores 
propostas baseadas em teses de Mestrado e Doutoramento, realizadas em universida-
des portuguesas. O concurso distingue ideias inovadoras, de base tecnológica, com 
uma visão sustentável para o futuro de todos. A ciência e a tecnologia voltam a ser os 
principais aliados dos candidatos ao Fraunhofer Portugal Challenge na procura de con-
tributos para estes desafios.  
 
Organizado desde 2010, o Fraunhofer Portugal Challenge procura encorajar a coopera-
ção entre a indústria e a comunidade científica, motivando e premiando a investigação 
de utilidade prática através da atribuição de um prémio a estudantes e investigadores 
que melhor contribuam para a filosofia que sustenta a missão da Fraunhofer Portugal: 
desenvolver investigação com aplicabilidade para o desenvolvimento económico e me-
lhorar a vida das populações. 
 
A edição deste ano conta com uma novidade, o formato ON THE ROAD, segundo o 
qual, todos os anos, uma universidade diferente será a anfitriã da iniciativa. O objetivo 
da organização é apostar na proximidade com o seu público: estudantes, investigado-
res e universidades. Nesta edição de 2022 é a Universidade de Aveiro a acolher o 
evento final do concurso de ideias.  
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