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Fundação da Juventude abre concursos para jovens cientistas e 
investigadores 

A Fundação da Juventude está a promover o XIII Concurso Europeu para jovens cientistas e o XII Concurso 
Europeu pra Jovens Investigadores na área do Ambiente, dois Concursos de âmbito nacional e europeu, cujo prazo 
limite de entrega de trabalhos termina a 12 de Abril de 2001. 

Estes Concursos consistem na realização de trabalhos nas áreas das Ciências Exactas, Naturais, das Engenharias 
e/ou Ambiente, devendo os mesmos ser completados com ilustrações originais. Os jovens concorrentes devem ter 
entre 15 e 20 anos de idade, e frequentar, no máximo, o 1º ano do ensino superior. Os interessados podem 
concorrer individualmente ou em grupo de no máximo 3 elementos.  

Os Prémios a atribuir serão os seguintes:  

Concurso Europeu Para Jovens Cientistas  

A nível nacional: 1º, 2º e 3º em equipamento ou material científico, no valor comercial de 350, 250 e 150 contos, 
respectivamente, de acordo com os interesses dos jovens premiados. A nível europeu: Três primeiros prémios de 
5000 Euros (cerca de 1000 contos), três segundos prémios de 3000 Euros (cerca de 600 contos) e três terceiros 
prémios de 1500 Euros (cerca de 300 contos). Para além disso, serão atribuídas viagens várias, que levarão os 
premiados a participar no Forum Internacional de Ciência/Londres e no Seminário Internacional de Ciência Jovem - 
Prémio Nobel/Estocolmo.  

Concurso Europeu Para Jovens Investigadores na Área  do Ambiente  

A nível nacional: 1º e 2º prémios, em equipamento ou material científico, no valor comercial de 350 e 250 contos, 
respectivamente, de acordo com os interesses dos jovens premiados.  

Os trabalhos premiados, a nível nacional, poderão eventualmente vir a participar noutros Concursos Europeus e 
Mundiais. Os jovens interessados em participar, devem consultar a net em www.fjuventude.pt, ou contactar a 
Fundação da Juventude a fim de obterem o Regulamento. 


