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Caros membros da Comunidade de Ensino Superior, 

 

A Esri Portugal tem o prazer de anunciar o Young Scholar Award - Portugal. Este 

programa pretende selecionar um estudante português inscrito no ano letivo de 

2017/2018 numa licenciatura, mestrado ou doutoramento em Portugal. 

 

Destaques do programa: 

• Viagem, estadia e ajudas de custo para participar na Conferência Anual de 

Utilizadores Esri em San Diego, Califórnia, entre 7 e 13 de julho de 2018; 

• Inscrição gratuita no Encontro Utilizadores Esri Educação (Ensino, Investigação e 

Gestão Administrativa) e na Conferência Anual de Utilizadores Esri (cerca de 17.000 

participantes); 

• Interação com outros Jovens Estudantes na Conferência de Utilizadores Esri da 

Educação; 

• Apresentação do seu trabalho com um poster exibido ao longo da semana na Galeria 

de Mapas na Conferência Anual de Utilizadores Esri; 

• Participação na Cerimónia de Premiação Young Scholar Award para formalizar o 

recebimento do seu prémio; 

• Participação na fotografia com o Jack Dangermond, Fundador e Presidente da Esri 

Inc.; 

• Oferta de uma licença de ArcGIS for Personal Use. 

 

Critérios de seleção do Candidato: 

• O estudante tem que estar matriculado numa licenciatura, mestrado ou doutoramento 

ou ter obtido certificação de licenciado, mestre ou doutoramento no ano de 2017 de uma 

Instituição de Ensino Superior em Portugal devidamente reconhecida. A Instituição em 

questão terá de ter o Programa de Subscrição de Manutenção ativo. 

• O estudante terá que obrigatoriamente apresentar um projeto ou o resultado de 

uma investigação tendo por base a utilização da tecnologia Esri (Desktop, Servidor, 

Online ou Mobile). 

 



 

O prazo para submissão das candidaturas termina às 23h59 de 31 de março de 

2018, e inclui os seguintes componentes: 

• Um resumo do projeto (800-1.000 palavras; pode incluir mapas);  

• Um cartaz A0 (84.1cm x 118.9cm) que destaque os objetivos, métodos e resultados 

do seu trabalho para a exposição na Conferência Anual de Utilizadores Esri da 

Educação e na Conferência Anual Internacional de Utilizadores Esri (para impressão 

de qualidade o cartaz deve estar no formato .pdf ou .png de alta resolução – mínimo 

300 ppp). Este poderá sofrer alterações até ao dia do Encontro de Utilizadores 

Educação, dia 11 de abril de 2018, onde deverá estar impresso para ser exposto; 

• Uma descrição académica do participante; 

• Informações de contacto completas (Nome, Morada, Telemóvel, Email); 

• Uma foto do participante (cabeça e ombros) no mínimo de 300 ppp de resolução; 

• Nome da Instituição (Universidade/Politécnico/Instituto/Escola/Departamento) e 

programa de estudo (Licenciatura/Mestrado/Doutoramento); 

• Carta de recomendação do Professor orientador; 

• Declaração de consentimento de processamento de dados pessoais (cf. minuta 

constante do Anexo 1 – documento de entrega obrigatória sob pena de não aceitação 

da respetiva candidatura). 

 

O estudante é responsável por obter os vistos necessários, e qualquer outra 

documentação adicional, para a sua visita a San Diego, Califórnia, Estados Unidos da 

América. 

 

As candidaturas deverão de ser submetidas com as componentes acima descritas para 

o e-mail ensino@esri-portugal.pt com o assunto “Young Scholar Award -  Submissão de 

Candidatura”. Um júri, que irá incluir colaboradores da Esri Portugal e um docente de 

cada instituição participante, irá seleccionar o estudante que será premiado. 

Cada projecto será avaliado de acordo com: 

• Assunto e conteúdo (Investigação, Definição do Problema e Proposta de 

Resolução do mesmo); 

• Inovação e Design de Metodologia (Originalidade e singularidade);  

• Apresentação (poster e resumo);  

• Aplicação do Software ArcGIS.  

Os docentes não participarão na votação do projeto da sua própria Instituição. 

mailto:ensino@esri-portugal.pt


Esta é uma grande oportunidade para os estudantes portugueses. Na edição da 

ArcNews de Inverno de 2017 foi publicado um artigo sobre o último encontro. O artigo 

está disponível aqui. 

Mais informação acerca da edição do ano passado e respetivos participantes neste 

Story Map. 

 

Projetos de grupo de investigação não serão aceites. 

Apenas permitida uma submissão por candidato. 

A Esri Portugal reserva o direito de rejeitar qualquer submissão. 

 

Esclarecimentos adicionais através do endereço ensino@esri-portugal.pt e do número 

217 816 656. 

 

Atenciosamente, 

 

A equipa de Educação!  

 
Daniela Quino | Consultora Técnica de Business Support 

Margarida Rosa | Consultora Técnica de Business Support 
Rui Santos | Consultor e GeoMentor | Educação, Cultura e Startups 
 
T +351 217 816 656 
ensino@esri-portugal.pt | esriportugal.pt 
  

THE SCIENCE OF WHERE™ 
 

 Pense no meio ambiente antes de imprimir este documento. 

  

http://www.esri.com/esri-news/arcnews/fall17articles/esri-young-scholars-find-the-drive-to-do-more
https://denverro.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=e424c35e3f7b4e6d9f68611e0bc4cea6
mailto:ensino@esri-portugal.pt
mailto:ensino@esri-portugal.pt
http://www.esriportugal.pt/


Anexo 1 

Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais 

____________________________________________________________________________

______________________________________(Nome completo), portador(a) do Cartão de 

Cidadão n.º _____________, válido até ___/___/____, emitido pela República Portuguesa, 

abaixo signatário e ora declarante, na qualidade de candidato e participante no programa “Young 

Scholar Award – Portugal”, faculta de livre vontade os seus dados pessoais, nomeadamente, 

nome, morada, telemóvel, email, fotografia, nome da instituição e programa de estudo 

frequentado, para efeitos de candidatura ao programa acima identificado, com a finalidade de 

serem processados/analisados durante a seleção do candidato vencedor, bem como, para 

posterior divulgação do seu primeiro e último nome, fotografia, instituição de ensino e programa 

de estudo que frequenta, através dos canais oficiais de comunicação da Esri Portugal, incluindo 

o site institucional (www.esriportugal.pt), Newsletter, bem como redes sociais (nomeadamente: 

Facebook, Twitter, Instagram). 

Para o efeito, o(a) abaixo signatário(a) declara estar perfeitamente consciente, tendo sido 

informado(a) de forma adequada e inteligível, de que: 

1. A Esri Portugal, S.A., pessoa coletiva com sede na Rua Julieta Ferrão, n.º 10 – 10.º A, 

em Lisboa, e contacto telefónico +351 21 7816640, é a responsável pelo tratamento dos 

dados pessoais fornecidos pelo(a) declarante; 

2. Os dados são provenientes da submissão da candidatura, remetida pelo(a) declarante 

para o e-mail ensino@esri-portugal.pt; 

3. O fundamento jurídico para a licitude do tratamento de dados pessoais do(a) declarante 

é o consentimento por este(a) prestado; 

4. Os dados pessoais do(a) declarante serão conservados durante todo o processo de 

seleção do candidato vencedor e, quanto a este, até que se esgotem os pontos referidos 

nos “Destaques do programa”; 

5. Durante o prazo de conservação dos dados, é assegurado ao(à) declarante o direito à 

eliminação dos dados pessoais que lhe digam respeito; 

6. É ainda assegurado ao(à) declarante o direito de, a todo o tempo, poder retirar o 

consentimento para o tratamento dos respetivos dados pessoais, sem que tal 

comprometa, porém, a eficácia e a validade jurídicas do tratamento de dados entretanto 

realizado ao abrigo de consentimento previamente concedido pelo(a) declarante. 

_______________(Local), ___ de março de 2018, 

[assinatura do(a) declarante] 

http://www.esriportugal.pt/
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