
FAQ’S 
      Perguntas Frequentes 

 

 
 

As Perguntas Frequentes (FAQ - Frequently Asked Questions) pretendem disponibilizar 

informação relevante e de caráter específico sobre o Concurso Nacional “As Melhores PAP”, 

para apoiar o respetivo processo de candidatura. Note-se que não dispensam a consulta da 

página disponível no site da Rede Maior Empregabilidade – Ensino Profissional nem da 

regulamentação aplicável ou outros documentos de orientação, sempre que existam (e.g. 

Orientações para a apreciação de candidaturas). 

 

 

1. Quem se pode candidatar ao Concurso Nacional “As Melhores PAP”? 

Podem candidatar-se todos os alunos de cursos profissionais que tenham concluído os 

respetivos cursos no ano letivo de 2016/2017 e frequentado escolas do Ensino Público ou 
Privado. 

 
2. Posso candidatar-me se não tiver concluído o meu curso no ano de 2016/2017? 

Não. Este concurso dirige-se apenas a alunos de cursos profissionais concluídos no ano letivo 

2016/2017. 
 

3. Os alunos de cursos do Ensino Vocacional também se podem candidatar a este Concurso? 

Não, este concurso destina-se apenas a alunos do Ensino Profissional. 
 

4. O Concurso também se dirige a PAP Coletivas? 

Sim, podem ser apresentadas a Concurso quer PAP individuais, quer PAP coletivas. Basta que 
a tua escola assinale no Formulário de Candidatura que se trata de uma PAP Coletiva e que 
preencha os campos de identificação de todos os participantes. 
 

5. Como posso concorrer? 

A tua PAP tem de ser apresentada a concurso pela tua Escola através do preenchimento 
completo do Formulário de Candidatura disponível na página do Concurso Nacional, no site da 
Rede Maior Empregabilidade – Ensino Profissional com o endereço 
www.redemaiorempregabilidade.forum.pt. TODOS OS ELEMENTOS DO FORMULÁRIO SÃO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO! 
 

6. Quantas PAP podem ser submetidas a concurso por Escola? 

Cada escola com Ensino Profissional só pode propor a concurso uma PAP.  
Caso a Escola tenha polos situados em diferentes regiões, então poderá inscrever tantas PAP 
quantas as regiões. 

 
 
 
 



7. Basta o preenchimento do Formulário para me candidatar? 

Não. Depois do preenchimento do Formulário deves remeter por email para o endereço 
redemaiorempregabilidade@forum.pt, todos os elementos que não sejam passíveis de constar 
no formulário como sejam, portfólio com apresentação do projeto, o relatório de autoavaliação 
e o faseamento do projeto. 
 

8. Quais os elementos que podem integrar o portfólio? 

O portfólio pode assumir qualquer formato - vídeo (neste caso com o limite temporal de 10 
minutos), Word, PPT ou outro, no qual seja apresentado o projeto desenvolvido pelo/a aluno/a. 
Podem ainda ser remetidos quaisquer outros materiais que tenham sido produzidos e que 
possam ilustrar/demonstrar o produto final como, maquetes, fotografias, folhetos, etc. 
 

9. Existe algum limite específico quanto ao número de palavras/caracteres a utilizar no relatório 

de autoavaliação? 

Não. 
 

10. Quais as etapas que devem ser incluídas no faseamento do projeto? 

A determinação das etapas a percorrer fica ao exclusivo critério de cada aluno e respetiva 
escola. 

 
11. Até quando me posso candidatar? 

Até 30 de setembro de 2017. 
 

12. Tenho que pagar alguma coisa para poder participar no Concurso? 

Não, não existe qualquer valor associado à participação neste Concurso, contudo as despesas 

de deslocação e alojamento dos concorrentes que participem na final Nacional serão 
custeadas pelos próprios. 
 

13. Como se vai processar o Concurso? 

Depois da apresentação de todas as candidaturas a Concurso, até 30 de setembro, as PAP serão 
distribuídas, de modo anónimo, por um Júri Regional, o qual irá apreciar e decidir, até à 

primeira quinzena de novembro, quais as três melhores PAP de cada Região (Norte, Centro, 
Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira). Cada Júri Regional tem ainda a 
possibilidade de propor uma quarta PAP para a Região Nacional, com o objetivo de dar 
oportunidade às regiões de terem mais um projeto na final nacional. Nesta Região Nacional, à 

semelhança das Regiões mais representadas, será selecionado o melhor projeto. 
As PAP vencedoras da Fase Regional serão depois apreciadas, durante a segunda quinzena de 

novembro de 2017, por um Júri Nacional, o qual reunirá no final de novembro de 2017 para 
decidir quais as três Melhores PAP nacionais. 
 

14. Como é garantido o anonimato do meu projeto durante a avaliação? 

Depois de submetido é atribuído um número ao teu projeto. Este número, que vai ser o mesmo 
desde o início do Concurso até ao final, é o elemento identificador da tua PAP. Além disso, a 
composição do Júri Regional e do Júri Nacional é da inteira responsabilidade da Rede Maior 
Empregabilidade – Ensino Profissional que, para o efeito, vai selecionar 6 representantes de 
cada região – representantes de Empresas e Associações Empresariais Locais, Instituições 
Públicas Locais e Técnicos com mérito comprovado – que, pela sua ação, possam contribuir 
para o desenvolvimento dos projetos a concurso. Cada um dos Júris é ainda composto por um 
membro da ANQEP. 
 



 
15.  Quais são os critérios de avaliação? 

Cada PAP apresentada a Concurso será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 
 

a) Estruturação do Projeto: adequação do tema do projeto ao curso; coerência na 
sequência das temáticas do projeto; objetivos concretizáveis; metodologia utilizada; 
cronograma com a indicação clara das fases; referencial teórico; referências de pesquisa 
bibliográfica e/ou eletrónica; 

b) Expressão Escrita: utilização de escrita com correção ortográfica e sintáxica; 
demonstração de coerência, coesão e articulação no pensamento escrito; utilização de 
terminologia específica adequada ao tema; apresentação um discurso estruturado, 
claro e rigoroso; 

c) Criatividade/ Inovação: demonstração de capacidade criativa, originalidade das ideias, 
utilizando elementos de exploração divergentes em relação a metodologias e produtos; 
suscitação de interesse através da flexibilidade de pensamento, estabelecendo 
diferenças e analogias na apresentação do projeto; demonstração de Inovação 
interligando, com objetividade, o trabalho académico e a perceção das exigências do 
mercado; 

d) Pertinência do Projeto: formulação objetiva do problema/questão; justificação da 
escolha do tema; importância /relevância do projeto para o futuro percurso profissional 
e / ou curso frequentado; coerência entre o problema/questão e a autenticidade e 
razoabilidade da solução; 

e) Viabilidade do Projeto: apresentação de potencialidades reais e objetivas quanto à 
concretização da ideia; exequibilidade do projeto considerando os recursos humanos, 
materiais e financeiros a ativar e a aplicabilidade em contexto real; 

f) Apresentação Final: utilização de linguagem clara e objetiva; capacidade de síntese; 
descrição adequada do desenvolvimento do projeto; enumeração clara das conclusões; 
utilização apropriada das novas tecnologias. 
 

16. O que acontece se houver empate na votação do Júri? 

Na Fase Regional, em caso de empate na votação, é o Presidente do Júri Regional quem tem 

voto de qualidade. O mesmo sucede na Fase Nacional, sendo o desempate efetuado pelo 
Presidente do Júri Nacional. 
 

17. E se eu não concordar com o resultado, posso fazer alguma coisa? 

As decisões em cada uma das Fases do Concurso não admitem recurso, pelo que a decisão é 
final. 
 

18. Como posso saber os resultados do Concurso? 

A divulgação dos resultados será efetuada por comunicação individual aos candidatos, bem 
como, publicitada no site da Rede Maior Empregabilidade - ENSINO PROFISSIONAL e no site, 
Facebook e newsletter da ANQEP. Além disso, em dezembro de 2017, na Conferência Nacional 
– Empregabilidade e Ensino Profissional também serão anunciados os vencedores do Concurso, 
os quais poderão fazer uma apresentação da sua PAP. 
 

19. Há algum prémio pela participação no Concurso? E se a minha PAP for uma das vencedoras? 

A todos os participantes do Concurso será atribuído um certificado. Aos vinte e quatro 
vencedores da Fase Regional e aos três vencedores da Fase Nacional e Escolas que estes últimos 
representam será atribuído um prémio a anunciar na página do Concurso Nacional “AS 
MELHORES PAP”, no site da Rede Maior Empregabilidade - ENSINO PROFISSIONAL. 



 
20. A quem me devo dirigir em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais? 

Em caso de duvida por favor contacta a equipa do Concurso Nacional “As Melhores PAP” 
através do número 218 854 730 ou envia-nos um email para 
redemaiorempregabilidade@forum.pt ou diana.domingues@forum.pt 
 


