


Regulamento do concurso 
Making Our Future 

Artigo 1.º

(Objetivos)
Sensibilizar os jovens para o raciocínio maker e inventivo envolvendo a comunidade escolar no 
Movimento Maker; Munir os jovens de ferramentas que levem a uma postura mais interventiva, 
autónoma e criativa; Desenvolver o espírito crítico; Motivar para a economia criativa e circular; Fomentar 
a utilização do Open Source e das plataformas de recursos digitais; Disponibilizar a exploração de 
ferramentas manuais e de fabricação digital; Desenvolver o raciocínio de projecto; Promover o 
empreendedorismo e ferramentas de negócio; Aumentar a capacidade de resolução de problemas; 
Combinar técnicas de Design Thinking e Fabricação Digital; Explorar diferentes formas de aprender; 
Referenciar o Porto como cidade de inovação;

Artigo 2.º

(Público‐Alvo)
1. Podem candidatar-se alunos de escolas públicas, privadas e cooperativas, de ensino secundário, 

bem como de escolas profissionais da cidade do Porto.

2. Não existe limitação do número de trabalhos a apresentar por cada escola/ agrupamento e/ou equipa.

3. A cada candidatura tem de estar associado um adulto como responsável pela equipa de trabalho. 

4. As equipas poderão ter entre 3 a 5 elementos, não sendo obrigatório serem da mesma instituição de 
ensino embora a instituição tenha de ser da cidade do Porto.



Artigo 3.º

(Natureza dos trabalhos)
As equipas devem submeter as suas ideias de projectos maker através de um formulário próprio, 
disponível no site do Making Our Future ( www.makingourfuture.pt).
Serão escolhidas 10 para que, durante o MAKING OUR FUTURE Camp sejam desenvolvidas e 
prototipadas. No MAKING OUR FUTURE Camp, as equipas participantes terão acesso a materiais e 
máquinas para prototipagem, bem como a mentoria durante todo o camp para os acompanhar e apoiar 
no desenvolvimento do seu projeto.

Artigo 4.º 

(Trabalhos a concurso)
1. Os trabalhos a concurso devem: 

a. Ser de grupo, com o mínimo de 3 e máximo de 5 alunos; 

b. Propor resolução para problemas específicos para o futuro identificados pelo grupo;

c. Ter uma descrição do problema identificado e propor uma solução com uma descrição e fotografias 
e/ou vídeo de um protótipo explicativo simples.

Artigo 5.º

(Condições de candidatura)
1. Não se aceitam candidaturas individuais;

2. Cada aluno/jovem não poderá integrar mais do que um grupo;

3. Podem concorrer mais do que um grupo por turma ou por escola;

4. O mesmo adulto poderá ser responsável por vários grupos uma vez que o seu papel é meramente de 
representante legal do grupo.

http://www.makingourfuture.pt


Artigo 6.º

(Critérios de apreciação)
1. O júri do concurso apreciará os trabalhos com base nos seguintes critérios: 

● Criatividade;
● Pertinência e adequação das propostas;
● Dominio sobre o tema.

2. Serão escolhidos 10 para que, durante o MAKING OUR FUTURE Camp sejam desenvolvidos e 
prototipados. 

3. No MAKING OUR FUTURE CAMP os 10 trabalhos serão mais uma vez avaliados de acordo com os 
critérios de avaliação do ponto um. Para além disso, cada grupo terá direito a 3 pontos dados pelos 
elementos dos outros grupos.

Artigo 7º

(Seleção)
1. A avaliação dos trabalhos é feita pelo júri do concurso, que seleciona o melhor projecto, bem como os 

que entende serem merecedores de Menção Honrosa.

Artigo 8º

(Composição do Júri)
O júri de avaliação é composto por (a confirmar):

● Technologist - Lisa Lang
● CMP - Filipe Araújo
● ANI Porto - Miguel Antunes



Artigo 9º

(Prémios e Menções Honrosas) 
1º lugar - 1 impressora 3D e 5 Kit Arduino iniciante
2º lugar - 5 Kit’s Iniciante Raspberry Pi Zero W + 5 Kit Microbit Go
3º lugar - 5 Kit’s Microbit Go 

O júri pode deliberar a atribuição de Menções Honrosas

Artigo 10.º

(Prazos)
1. Os trabalhos de cada grupo devem ser enviados atraves do formulário no site 

www.makingourfuture.pt até 2 de abril às 23h59

2. De 5 a 9 de abril será feita a apreciação do júri

3. A comunicação dos resultados do concurso inicial será feita através do site www.makingourfuture.pt e 
por email até dia 12 de abril.

4. Os grupos selecionados terão a possibilidade de participar no Making OUR FUTURE CAMP nos dias 
17 e 18 de abril

http://www.makingourfuture.pt
http://www.makingourfuture


Artigo11.º

(Direitos de utilização e consentimento de divulgação) 

1. Os autores de cada trabalho responsabilizam-se pelo seu conteúdo e garantem que o mesmo é 
integralmente da sua autoria, salvaguardando que o trabalho e a respetiva divulgação não infringem 
quaisquer direitos de autor ou direitos conexos. 

2. A divulgação, quer dos trabalhos vencedores, quer de outros trabalhos a concurso, fica dependente 
de consentimento expresso e explícito a prestar nos termos do modelo anexo ao presente 
regulamento. 

3. Os projectos candidatos ficam protegidos sob o selo Creative Commons.

Artigo 12.º 

(Disposições finais) 
1. Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo júri.  

2. Das decisões do júri não cabe recurso. 
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AUTORIZAÇÃO

DECLARAÇÃO 

(anexo ao Regulamento do Concurso MAKING OUR FUTURES) 

______________________________________________ com o CC n.º_____________ Encarregado(a) 

de Educação do(a) Aluno(a) ____________________________________________________________ 

da Escola ___________________________________________________________ declara autorizar a 

divulgação, através da Internet, do trabalho apresentado ao Concurso MAKING OUR FUTURE, no qual 

constam dados pessoais (nome, imagem e/ou voz) do seu educando. 

O referido trabalho será colocado na conta YouTube do VIVALab e ficará acessível através dos portais 

das entidades que promovem o concurso.

Data e Assinatura:

____________________________________________________


