
Concurso Cápsula do Tempo “Empregos do Futuro” para jovens dos 13 aos 19 

anos 

Jovens da Geração Z, estão prontos para os empregos do futuro? Como é que imaginas um 

emprego em 2050 que ainda não existe? Desafiamos-te a participar num concurso para jovens 

dos 13 aos 19 anos e a partilhar a tua visão sobre como serão os empregos do futuro. 

Sobe a bordo agora!   

Tens duas formas de participar: 

Podes: 

Aceder ao website Future Time Traveller e participar no nosso jogo. Irá levar-te ao ano 2050 

com a missão de explorares o futuro e de te tornares no seu embaixador. O jogo irá ajudar-te a 

explorar como o mundo do trabalho vai mudar no futuro, que desafios terão de ser enfrentados, e 

quais são os principais impulsionadores e tendências que moldarão o mundo do trabalho. 

Ou podes submeter as tuas ideias diretamente através do formulário de candidatura aqui. 

Em ambos os casos terás de preparar uma breve apresentação sobre um emprego que ainda não 

existe, mas que pode surgir nas próximas décadas. 

Diz-nos como é que o imaginas:  

Como será este emprego do futuro? Que tipo de tarefas irá incluir? Quem vai desempenhá-lo e 

quais são as competências que exigirá? 

Podes descrever o trabalho futuro num dos seguintes formatos:  

http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/
http://future-time-traveller.eu/pt/mission-6-pt/


• num pequeno ensaio (até 500 palavras); 
• numa apresentação PowerPoint (até 5 slides e algumas imagens); 
• num pequeno vídeo (até 1 minuto). 

Participa no concurso e podes ganhar alguns dos nossos incríveis gadgets tecnológicos! 

Os melhores empregos do futuro estão divulgados no website e na Página de Facebook Future 

Time Traveller, assim como noutros canais de comunicação. 

REGRAS DO CONCURSO (CONTEST RULES) 

O concurso Cápsula do Tempo “Empregos do Futuro” destina-se a jovens dos 13 aos 19 anos, 

visa melhorar a sua consciencialização e estimular o pensamento sobre os empregos do futuro, 

como emergem e quais são as competências que exigem. 

O concurso faz parte do projeto Future Time Traveller (Viajante no Tempo Futuro), Projeto N° 

590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD, cofinanciado pela Comissão Europeia. O 

projeto está a ser implementado por um consórcio composto por 7 organizações: Business 

Foundation for Education – Bulgária (coordenator); CTI – Grécia; EBCC – Portugal; CIAPE – 

Itália; Aspire-Igen – Reino Unido; Innovation in Learning Institute, FAU – Alemanha; e 

University of Lodz – Polónia. 

Elegibilidade 

O concurso é aberto a participantes da Bulgária, Grécia, Alemanha, Itália, Polónia, Portugal e 

Reino Unido, nascidos de 01/01/2000 a 31/12/2006. 

Candidatura 

Para participar nesta competição, segue as seguintes etapas: 

1. Visita o website do projeto http://future-time-traveller.eu e junta-te ao nosso jogo de carreira 
online no mundo virtual 3D. Irá conduzir-te a uma viagem até ao ano 2050. Terás de ultrapassar 
várias missões, as quais te apresentarão aos empregos do futuro. 

2. Na missão 6 ser-te-á pedido que apresentes a tua ideia sobre um emprego do futuro que ainda 
não existe. Podes participar num dos seguintes formatos: 

• um pequeno texto pessoal (ensaio), submetido diretamente no formulário online; 
• um pequeno vídeo de 1 minuto (animações produzidas por computador, colagens, visualização, 

etc.) a explicar como idealizas os empregos do futuro. Deves fazer upload do vídeo no 
YouTube.com e colar o link no formulário online. O vídeo não deve conter imagens de crianças 
nem de outros indivíduos sem o seu consentimento. 

• Uma pequena apresentação PowerPoint até 5 slides. Deves fazer upload da apresentação no 
SlideShare.net e o link deve ser copiado para o formulário online. 

  

http://future-time-traveller.eu/


Não será dada prioridade a nenhum destes formatos. As candidaturas serão avaliadas com base 

nos critérios descritos em seguida. 

Os participantes podem submeter mais do que uma ideia, mas só podem ganhar um prémio do 

concurso. 

Os participantes disponibilizam voluntariamente o direito de uso dos produtos intelectuais 

submetidos no concurso, sujeito às disposições da Lei de Direitos Autorais e Direitos Conexos. 

Os participantes assumem a responsabilidade de garantir que os dados e os produtos intelectuais 

fornecidos não violam a Lei de Direitos Autorais e Direitos Conexos. 

Os organizadores do concurso têm o direito de excluir participantes que violem as regras do 

concurso. 

Os organizadores reservam-se no direito de modificar ou alterar os prémios da competição e/ou 

modificar as normas e os regulamentos da competição conforme e quando seja necessário, sem 

aviso prévio. 

Os participantes são elegíveis para receber os Prémios, apenas no caso de eles/os seus pais/os 

seus responsáveis legais submeterem o formulário de registo online no qual concordam com as 

Regras e a Declaração de Privacidade do concurso. 

Os participantes autorizam os organizadores do concurso a promoverem os produtos intelectuais 

desenvolvidos para o mesmo concurso através dos canais de comunicação do projeto Future 

Time Traveller – o website http://future-time-traveller.eu, a página de Facebook 

https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller, newsletters, entre outros. 

Prazo  

O Concurso começa em junho de 2019 e termina a 31 de dezembro de 2019. 

Avaliação 

As ideias submetidas serão avaliadas segundo os seguintes critérios: 

• originalidade e criatividade da ideia; 
• raciocínio, clareza e persuasão; 
• qualidade da apresentação, incluindo literacia 

O processo de avaliação terá várias etapas: 

1. Os organizadores nacionais irão selecionar as ideias que cumprem estes critérios e que seguem 
para a próxima etapa. Eles irão listar diretamente as melhores ideias para a seleção final. 

http://future-time-traveller.eu/
https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller


2. As melhores ideias serão publicadas na página de Facebook do projeto e serão votadas pelo 
público. As candidaturas mais populares em gostos/partilhadas/comentadas na rede social e as 
que forem escolhidas serão incluídas na lista de finalistas. 

3. Um júri profissional em orientação de carreira, educação e mercado de trabalho, a par de outros 
especialistas, irá selecionar os vencedores em cada país. 

  

Os três prémios nacionais serão anunciados em cada país (Bulgária, Grécia, Alemanha, Itália, 

Polónia, Portugal e Reino Unido). 

Os vencedores serão contactados via email pelo parceiro nacional que gere o concurso. No caso 

de não ser recebida nenhuma resposta nos 7 dias úteis após o envio do email, será escolhido 

outro participante enquanto vencedor. 

Prémios 

Os vencedores serão anunciados publicamente no início de fevereiro de 2020 no website e na 

página de Facebook do projeto Future Time Traveller. 

• Os participantes que tiverem submetido as três melhores práticas em cada país irão receber 
prémios (gadgets modernos). Serão convidados para o evento final a nível nacional no final de 
2020. As ideias premiadas serão incluídas num e-book e serão divulgadas através da rede 
Euroguidance na Europa. 

• Os participantes que receberem as melhores avaliações e mais gostos no concurso irão receber 
um certificado, e as suas ideias serão apresentadas na página de Facebook e no website do 
projeto Future Time Traveller, na secção Cápsula do Tempo. 

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE (PRIVACY) 

Ao participarem no Concurso, os participantes atestam que leram e aceitaram esta declaração de 

privacidade, os termos e as condições aqui constantes. Os participantes aceitam que os dados 

pessoais, incluindo o nome, a morada para correspondência, o número de telefone e endereço de 

email ("Dados Pessoais") podem ser: 

• recolhidos, tratados, guardados e utilizados com a finalidade de realizar e administrar o 
Concurso ou os prémios. 

• utilizados para verificar a identidade dos participantes, o endereço postal e o número de 
telefone no caso de o Participante ser elegível para os Prémios aplicáveis, assim como para tais 
prémios do concurso lhe serem entregues. 

• utilizados para cumprir termos adicionais do Concurso ou para contactar o Participante em 
resposta a uma questão colocada por tal Participante. 

• compartilhados pelos organizadores ou por qualquer entidade autorizada a cumprir a lei ou que 
aja na convicção de que tal ação é necessária para estar em conformidade com as exigências da 
lei ou para estar de acordo com os requisitos legais do Patrocinador, assim como para proteger 
e defender os direitos e a propriedade do Patrocinador. 

• As ideias e os nomes dos vencedores serão publicados online; 



• Os dados pessoais permanecerão na base de dados do projeto até que os resultados do 
Concurso tenham sido publicados e devidamente explorados. Os dados pessoais serão 
eliminados, no máximo, um ano após ter sido concluída a última ação relacionada com o 
Concurso. 

• Os dados pessoais recolhidos e toda a informação relacionada com a avaliação será apagada, no 
máximo, seis meses após o fim do contrato. 

• Os participantes têm o direito de retirar o consentimento para a comunicação eletrónica e para 
a entrega de documentos e a atualização de informação de contacto a qualquer momento. Para 
exercer tais direitos, os Participantes podem enviar um pedido para 
Future.Jobs.Contest@gmail.com. 

• Os participantes que solicitem que os seus detalhes sejam eliminados ou retirem consentimento 
durante a realização do Concurso aceitam que tal decisão irá cessar automaticamente a sua 
participação no Concurso, isto porque não podem ser incluídos na lista de participantes sem que 
os seus detalhes sejam guardados. 
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