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1. Destinatários e propósitos 

As Bolsas Santander Estudos – European Innovation Academy 2022 (EIA22) – destinam-se a 

estudantes do Ensino Superior e consistem na oferta de um curso (presencial) cujo objetivo é 

ajudar os participantes a desenvolver uma ideia de negócio. A EIA22 decorre entre os dias 17 de 

julho de 2022 e 5 de agosto de 2022, no Porto. Mais informação (aqui)1. 

2. Número de bolsas 

Aos estudantes do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa (ISA-ULisboa) são 

atribuídas duas Bolsas Santander - EIA22.  

3. Condições de Elegibilidade 

São condições obrigatórias para elegibilidade:  

a) Estar inscrito no ISA-ULisboa como aluno de licenciatura, mestrado ou doutoramento no 

ano letivo 2021/2022;  

b) Cumprimento do Regulamento EIA (aqui)2; 

c) Envio do Curriculum Vitae e de uma carta de motivação para avaliação interna no ISA-

ULisboa. 

4. Apresentação de Candidaturas 

A formalização da candidatura deve ser feita da forma seguinte:  

a) Fazer a inscrição no website do Santander Bolsas dedicado ao Programa (aqui)1, até 5 de 

junho de 2022 às 23h00 (GMT+01:00); 

b) Enviar uma carta de motivação demonstrativa da importância da EIA22 no 

desenvolvimento pessoal e profissional do candidato, juntamente com o Curriculum Vitae, 

para inovacao@isa.ulisboa.pt até 5 de junho de 2022 às 23h00 (GMT+01:00).  

5. Critérios de seriação dos candidatos 

Os candidatos que cumpram as condições de elegibilidade referidas no n.º 3 do presente 

regulamento serão seriados com base na avaliação da carta de motivação e do Curriculum vitae, 

numa escala de 1 a 4, em que 1 corresponde a insuficiente, 2 a suficiente, 3 a Bom, 4 a Muito Bom 

e 5 a Excelente, de acordo com os seguintes critérios:  

a) Clareza da ideia de negócio a ser apresentada pelo candidato na EIA22 – carta de 

motivação; 

b) Razão por que este programa é apropriado para o candidato – carta de motivação; 
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c) Pontos fortes e experiências que distinguem o candidato – Curriculum Vitae e carta de 

motivação; 

d) Razão pela qual o programa o vai ajudar a atingir o seu objetivo – carta de motivação. 

6. Prazos, Júri e divulgação de resultados 

a) O prazo para candidatura é o referido no n.º 4 do presente regulamento;  

b) O prazo para seleção dos candidatos decorre entre os dias 6 e 11 de Junho de 2022; 

c) O Júri de Avaliação das candidaturas do ISA-ULisboa será composto pelo(a) 

Vice-Presidente do ISA responsável pelos assuntos de Inovação, pelo(a) coordenador do 

Gabinete de Projetos e Inovação (GPI) do ISA-ULisboa, pelo(a) responsável pela área de 

inovação do GPI do ISA-ULisboa, e por um Docente do ISA da área objecto mencionada 

na carta de motivação; 

d) Os candidatos Elegíveis e Não Elegíveis serão notificados por via eletrónica e através de 

uma lista única divulgada na página de internet dedicada à inovação do GPI (aqui)3; 

e) Não existe possibilidade de recurso da decisão. 

7. Confidencialidade  

Os membros do júri obrigam-se expressamente a: 

a) Manter a confidencialidade das ideias apresentadas pelos candidatos no âmbito deste 

regulamento. 

b) Abster-se de copiar, revelar, fazer uso ou dar às informações confidenciais um tratamento 

diferente do propósito para o qual foram recebidas.  

 

Links 

1 Link de acesso à página do Santander Bolsas dedicado à EIA 22 

https://app.becas-santander.com/pt/program/bolsas-santander-competencias-bolsas-santander-estudos-or-european-innovation-

academy-2022 
2 Regulamento EIA22 

https://api-manager.universia.net/coreplatform-document-management/v2/document-management/public/cywjfml1axijnp 
3 Regulamento ISA 

http://www.isa.ulisboa.pt/gp/inovacao-isa 

 

 

Homologo, 

Professor António Guerreiro de Brito, Presidente do ISA 
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