
O Concurso Cápsula do Tempo “Empregos do Futuro” destinou-se a encorajar os jovens dos 13 aos 19 anos 
a explorarem o pensamento sobre os empregos do futuro, o modo como tais empregos surgem e quais as 
competências que irão exigir. 
 
O concurso teve lugar entre junho e dezembro de 2019 em 7 países parceiros. Recebemos 93 ideias sobre 
os empregos do futuro: 62 ensaios, 30 apresentações e 1 vídeo.  
 
Bulgária 
• 1.º lugar: Coordenador de Viagens Espaciais 
• 2.º lugar: Ecologista Espacial 
• 3.º lugar: Especialista em Roupa Tecnologicamente Avançada 
• 3 prémios especiais para os participantes mais ativos nas redes sociais, cujas ideias sobre os empregos 

do futuro receberam um maior número de “gostos”: Vanessa Boevska, Ioanna Stoyanova e Victor 
Metev. 
 

Alemanha 
• 1.º lugar: Desintoxicador do Lixo de Montanha 
• 2.º lugar: Agentes de Controlo Médico 
• 3.º lugar: Controlador de Veículos Autónomos 
• 2 prémios especiais: Mergulhador Subaquático e Designer de Material Reutilizável 
 
Grécia 
• 1.º lugar: Jardineiro do Planeta Marte 
• 2.º lugar: Criador de Viagens de Realidade Aumentada 
• 3.º lugar: Polícia de Trânsito “Aéreo” para Carros Voadores 
• Prémio especial para as ideias de TIC mais elaboradas: Engenheiro de Software para Sistemas 

Fotovoltaicos & Engenheiro de Software do Futuro 
 
Itália 
• 1.º lugar: Designer de Robôs Humanóides 
• 2.º lugar: Designer de Moto-Contínuo 
• 3.º lugar: Inventor de Meios de Transporte Futuristas 
• Prémio especial pela criatividade e visão do participante mais jovem (idade inferior a 13 anos), Ludovica 

Veralli: Estilista Virtual 
 
Polónia 
• 1.º lugar: Piloto de Nano-Robô Médico 
• 2.º lugar: Jogador de Futebol Espacial 
• 3.º lugar: Cozinheiro de Gastronomia Molecular  
 
Portugal 
• 1.º lugar: Polícia Ambiental 
• 2.º lugar: Robô Cirurgião 
• 3.º lugar: Desenvolvedor de Robôs Biomecânicos Nanobióticos (D.R.B.N.) 
 
Reino Unido 
• 1.º lugar: Cirurgião Micro-Robótico 
• 2.º lugar: Agricultor de Limpeza do Ar 
• 3.º lugar: Técnico de Manutenção de Software de Maquilhagem, Designer e Fabricante de Máscaras 

de Maquilhagem 
 
Os vencedores de cada país irão ser premiados com uma câmara de ação, uma coluna de som portátil e uns 
óculos de realidade virtual. Irão também receber certificados e as suas ideias serão incluídas numa brochura 
do Projeto FUTURE, a qual será disseminada na Europa.  

http://future-time-traveller.eu/wp-content/uploads/2020/02/FUTURE_Jobs-Contest_ALL-93-ideas_EN.pdf
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