
 

 

 
 

 

PRESIDENTE  

 

Pág. 1/2 
 

Rua Conselheiro Emídio Navarro 1 
1959-007 Lisboa- Portugal 

 Tel: (+351) 218 317 000  
Fax: (+351) 218 317 162 

Web: www.isel.pt 

 
 

 

EDITAL 
Nº 03/P/2022 

 

Sumário: Bolsas de empreendedorismo | Bolsas Santander Global European Innovation 
Academy 2022 

 

Informam-se todos os alunos que se encontra a decorrer, entre os dias 30/03/2022 ao dia 

05/06/2022, a candidatura para a atribuição de Bolsas Santander Competências | Bolsas 

Santander Estudos | European Innovation Academy 2022, apoiado pelo Banco SANTANDER. 

A European Innovation Academy é uma experiência de start-up imersiva e única, onde o aluno 

aprenderá todas as etapas para lançar com sucesso o seu próprio negócio e trazer as suas ideias 

inovadoras para o mercado. 

 

1. CRITÉRIOS DE ELEGEBILIDADE E CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO: 

Os candidatos devem, até ao fim do prazo de candidatura, reunir os seguintes requisitos: 

a. Inscrição válida num dos cursos do ISEL; 

b. Ter uma idade compreendida entre 18 e 30 anos; 

c. Bom nível de inglês (mínimo b2); 

d. Ter a sua situação financeira, perante o ISEL, regularizada até 08/06/2022; 

e. Ter uma classificação média no curso que frequentam igual ou superior a 16 valores. 

Os candidatos serão selecionados e seriados em função da sua classificação média no curso que 

frequentam. Em caso de empate, como critério será dada preferência aos candidatos com idade 

superior considerando a sua data de nascimento. Caso não se verifiquem candidatos nas condições 

indicadas na alínea d. do ponto 1, poderão ser considerados até 10 candidatos com a melhor 

classificação da seriação.  

Os candidatos terão de concluir a formação do European Innovation Academy e apresentar o 

respetivo certificado sob pena de terem de devolver o montante total da bolsa. 

 
2. NÚMERO DE BOLSAS: 

a. Serão atribuídas até 10 BOLSAS de participação. 
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3. VALOR DA BOLSA A ATRIBUIR: 

a. Será atribuído o valor 1500,00€ a ser recebido pela entidade organizadora por cada 

bolsa atribuída no âmbito do evento. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR 

a. Documento comprovativo inscrição válida num dos cursos do ISEL; 

b. Documento comprovativo da sua classificação média. 

 

5. PRAZO DE CANDIDATURA: 

a. Poderão ser apresentadas as candidaturas até às 23:59 do dia 05/06/2022. 

 

6. FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURAS: 

a. Só serão aceites as candidaturas submetidas na plataforma do Santander Bolsas 

(https://app.becas-santander.com/pt/program/bolsas-santander-competencias-

bolsas-santander-estudos-or-european-innovation-academy-2022) 

 

7. ANÁLISE DAS CANDIDATURAS 

a. As candidaturas para atribuição das bolsas serão analisadas pelo seguinte júri: 

• Professor Doutor Henrique Manuel Borges Miranda 

• Professora Doutora Carla Solange Pires Correia Viveiros 

 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 5 de abril de 2022 

 

O Presidente do ISEL 

 

 

____________________________________ 

Prof. Doutor José M. P. do Nascimento 
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