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1. O que acham desta iniciativa da UPT e da XZ?
Muitas vezes ouvimos dizer que as Universidades e as Empresas andam de costas voltadas. Iniciativas
como estas são a prova de que essa ideia nem sempre existe. Consideramos que cada vez mais as
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Universidades e as Empresas devem coexistir com grande proximidade, desenvolvendo parcerias como
forma de gerar ganhos para o tecido empresarial e principalmente para os alunos, este prémio é uma
excelente iniciativa nesse sentido e que certamente trará resultados no futuro.

2.

Consideram este prémio uma estratégia positiva da Universidade para motivar os alunos a melhorarem as
suas médias?
Ainda que atualmente o mercado de trabalho valorize, e bem, outros aspetos que não a média, a verdade
é que a média continua a ser um fator decisivo para muitas empresas. Claramente que é uma excelente
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estratégia no sentido de motivar os alunos a fazerem escalar as suas médias pois o resultado aparece no
curto-prazo com a entrega do prémio. Ao contrário dos resultados de uma média alta apenas com o
objetivo de aumentar a empregabilidade, que só surgem no médio longo-prazo, e por isso podem não ser
tão motivadores.

3.

Que significado teve para vocês a atribuição deste Prémio?
A atribuição deste prémio foi muito gratificante para nós, na medida em que foi uma retribuição pelo
esforço e dedicação que com que nos envolvemos nesta unidade curricular, é claramente uma forma
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muito digna de nos sentirmos valorizados enquanto estudantes e empreendedores. Não estávamos à
espera de uma recompensa destas, mesmo sabendo que o nosso trabalho tem valor. O prémio foi
recebido duma forma imprevisível o que acaba por ser mais motivador e gratificante.

4.

Em que medida a existência deste prémio foi um incentivo para vocês?
A atribuição de prémios aos melhores projetos foi várias vezes comentada, e é claramente um forte
incentivo para tentar apresentar o melhor projeto possível. Contudo, a meio do semestre o enfoque num

Resposta

bom projeto já não visava apenas o prémio mas antes a apresentação e melhoria de um projeto que já
nos era querido. Este projeto estava envolvido no âmbito de uma unidade curricular muito prática e
versátil, a dedicação e o entusiasmo transmitido pelo Eng.º Júlio Faceira também nos ajudou a manter o
foco num projeto viável e concretizável.
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