Regulamentos EBEC Challenge Portugal 2018
Artigo 1º - EBEC Challenge Portugal
A Organização grupo local BEST Almada, promove, em parceria com os grupos locais
BEST Aveiro, BEST Coimbra, BEST Lisboa e BEST Porto, uma Competição de Engenharia
sob a designação European BEST Engineering Competition Challenge Portugal, adiante
denominada EBEC Challenge Portugal.
a) A EBEC Challenge Portugal será composta por duas modalidades que decorrerão em
paralelo, Case Study e Team Design.
b) Considera-se a organização toda a equipa responsável pelo evento.
c) Os elementos da organização deverão apresentar-se sempre identificados durante
todo o evento.
d) A EBEC Challenge Portugal tem como objectivos:
- Estimular a criatividade;
- Fomentar o trabalho em grupo;
- Demonstrar competências profissionais e pessoais;
- Desenvolver a capacidade de resolução de problemas;
- Possibilitar a aplicação prática de conhecimentos teóricos;
- Motivar a aprendizagem através de novas experiências;
- Promover o debate de ideias;
- Proporcionar momentos de lazer e diversão.

Artigo 2º - Destinatários
Poderão participar na EBEC Challenge Portugal as equipas apuradas nas eliminatórias
locais da competição, no ano de 2018, e que cumpram o regulamento das mesmas. As
eliminatórias supracitadas, serão organizadas, independentemente, pelos seguintes
grupos locais: BEST Almada, BEST Aveiro, BEST Coimbra, BEST Lisboa e BEST Porto.
a) Os participantes apenas podem participar numa das modalidades referidas na alínea
a) do Artigo 1º.
b) As equipas vencedoras das rondas locais da EBEC Challenge em Portugal podem
participar na Ronda Nacional desde que possuam, pelo menos, 3 elementos da
equipa original da ronda local.
i) Caso apenas um elemento da mesma equipa não possa comparecer na
EBEC Challenge Portugal, a equipa pode substituir o mesmo por outra pessoa
da mesma faculdade.
c) Caso mais que um elemento da mesma equipa não possa comparecer na EBEC
Challenge Portugal, a equipa colocada em segundo lugar, na mesma ronda local,
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será convidada a participar na fase seguinte. Este processo repetir-se-á até uma das
equipas confirmar a sua participação na ronda nacional.
d) A participação de elementos associados ao BEST estão sujeitos a desclassificação
da competição.
e) A participação de alunos que tenham estado vinculados à atividade do BEST será
analisada individualmente pela organização.
f) Os participantes são responsáveis pelo seu comportamento e qualquer
consequência física ou psicológica das suas ações durante a EBEC Challenge
Portugal.

Artigo 3º - Local, Data e Inscrição no Evento
a) A EBEC Challenge Portugal 2018 será realizada nas instalações da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa e no espaço exterior
envolvente.
b) O evento terá lugar nos dias 13, 14, 15 e 16 de Abril de 2018.
c) Os participantes apurados nas eliminatórias locais deverão realizar a inscrição no
Team Application System do BEST até dia 30 de Março de 2018;
d) Os participantes devem submeter os seus curriculum vitae perante a organização
até dia 13 de Abril de 2018 para o e-mail susanaccalhau@gmail.com.

Artigo 4º - Case Study
a) No início e no fim da prova é necessário que todos os elementos de cada equipa se
apresentam no espaço indicado, cedido pela organização, exceto numa situação
justificável, à consideração da organização.
b) Durante a competição, só serão permitidas deslocações ao exterior do edifício
mediante a autorização dos organizadores.
c) Antes do início da competição, vai ser distribuído aleatoriamente, pela organização
do evento, uma sala reservada a cada equipa.
d) No espaço atribuído a cada equipa, não é permitida a entrada de elementos não
pertencentes à equipa, com a excepção de organizadores.
e) Não é permitida a entrada dos participantes nas salas da organização, sem
autorização prévia.
f) Nesta categoria existem 2 provas. Cada prova é regulamentada por um guião
disponibilizado pela organização.
g) A cada equipa inscrita será entregue:
i) O programa da competição;
ii) O guião da prova enunciando o objetivo da tarefa a executar;
iii) Material de escrita.
h) No final da competição, cada equipa deverá ter uma apresentação em formato
digital e um relatório, para cada uma das provas. O formato de ambos os materiais
será especificado nos guiões.
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i)

Todas as apresentações e relatórios devem ser feitos inteiramente em inglês. O
incomprimento desta alinea pode levar à desqualificação da equipa.

Artigo 5º - Team Design
a) No início e no fim da prova é necessário que todos os elementos de cada equipa se
apresentam no espaço indicado, cedido pela organização, excepto numa situação
justificável, à consideração da organização.
b) Durante a competição, só serão permitidas deslocações ao exterior do edifício
mediante a autorização dos organizadores.
c) Antes do início da competição, vai ser distribuído aleatoriamente, pela organização
do evento, uma sala reservada a cada equipa.
d) No espaço atribuído a cada equipa, não é permitida a entrada de elementos não
pertencentes à equipa, com a excepção de organizadores.
e) Não é permitida a entrada dos participantes nas salas da organização, sem
autorização prévia.
f) Nesta categoria existe 1 prova. A prova é regulamentada por um guião
disponibilizado pela organização.
g) A cada equipa inscrita será entregue:
i) O programa da competição;
ii) O guião da prova enunciando o objetivo da tarefa a executar;
iii) Diversos materiais e ferramentas iniciais necessários à prova.
h) Apenas podem ser usados os materiais e ferramentas fornecidos pela organização e
contemplados no guião da prova.
i) É permitida a deslocação até à oficina para utilização dos materiais disponibilizados
no espaço.
j) É permitida a deslocação até à zona de testes de modo a ser possível testar o
protótipo, mediante as regras mencionadas no guião.
k) Não é permitido às equipas de Team Design o transporte de qualquer material
fornecido pela organização, bem como o protótipo, para fora da respectiva sala
durante o período de prova, com excepção feita nos casos mencionados nas alíneas
i) e j) do presente artigo.
l) Cada equipa de Team Design é inteiramente responsável por zelar pelo
acondicionamento e transporte do seu protótipo, nomeadamente no final da
competição.
i) A organização não se responsabiliza por eventuais danos que possam
ocorrer.
m) Após a avaliação dos protótipos, é da responsabilidade das equipas retirar o mesmo
do espaço de modo a deixá-lo limpo.
n) A apresentação e/ou relatório devem ser feitos inteiramente em inglês. O
incomprimento desta alinea pode levar à desqualificação da equipa.
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Artigo 6º - Competição e Avaliação
a) Todas as condições de avaliação e teste serão dadas a conhecer às equipas
participantes no início da prova.
b) Caso a prova esteja associada a uma, ou mais, empresas, a propriedade intelectual
das soluções pertencerá às empresas que forneceram as provas.
c) Os relatórios e/ou apresentação de ambas as categorias serão sujeitos a discussão
por parte do painel de jurados.
d) Compete à organização do evento entregar uma grelha contendo os parâmetros de
avaliação, assim como uma listagem de todas as equipas em competição, a cada
um dos elementos do júri de forma a facilitar/justificar a determinação dos
premiados.
e) As equipas vencedoras serão anunciadas na cerimónia de encerramento pública a
realizar final do evento.

Artigo 7º - Júri
a) O júri poderá ser constituído por docentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade NOVA de Lisboa e/ou representante de alguma entidade parceira da
competição. Cabe ao júri:
i) No caso de Team Design, avaliar a apresentação e/ou relatório das equipas,
bem como o desempenho dos protótipos, anotando resultados na folha
disponibilizada para o efeito;
ii) No caso de Case Study, avaliar a apresentação e relatório das equipas, bem
como soluções apresentadas, anotando resultados na folha disponibilizada
para o efeito.
b) As decisões tomadas pelo júri no decorrer do evento são soberanas.

Artigo 8º - Prémios
a) Serão atribuídos prémios às equipa vencedoras de cada categoria.
b) Serão entregues certificados de participação a todas as equipas presentes no
evento.
i)
Cada certificado estará devidamente assinado pelo presidente do júri,
coordenadora da EBEC Challenge Portugal e presidente do Grupo Local do
BEST Almada.
c) Os prémios serão entregues na cerimónia de encerramento, no dia 16 de abril de
2018.
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Artigo 9º - Desistências
a) São considerados como desistências, os casos em que:
i) Haja um cancelamento de inscrição após o prazo limite estabelecido de 2
semanas antes do início da competição;
ii) Durante a competição, as equipas comuniquem à organização que não
pretendem terminar a sua prova;
iii) Algum participante se ausente do local da competição durante o tempo de
prova sem a devida permissão da organização;
iv) Não seja verificada a presença de algum participante durante os
momentos destinados à verificação da mesma.
b) Em caso de desistência, a equipa perde imediatamente o direito à devolução da
caução e ao certificado de participação.
c) Às alíneas anteriores, podem aplicar-se exceções em situações extraordinárias, que
serão avaliadas pela organização.

Artigo 10º - Caução e Irregularidades
a) Ao confirmar a participação no evento, cada participante compromete-se a realizar o
pagamento da caução, no valor de 20€.
b) Para receber a totalidade da caução no final do evento, cada participante
compromete-se a:
i) Estar presente na totalidade do evento;
ii) Preencher o formulário de avaliação que será enviado a cada participante
depois do evento.

Artigo 11º - Irregularidades
a) No caso do incumprimento do guião da prova, a penalização da equipa é decidida
pelo júri.
b) Cada participante é responsável pelos estragos que causar, comprometendo-se ao
pagamento do valor total dos mesmo.
c) A equipa é responsável pela manutenção do bom estado da sua sala e pela limpeza
da mesma, nomeadamente no final da competição.

Artigo 12º - Considerações finais
a) A participação na EBEC Challenge Portugal implica uma aceitação integral deste
Regulamento.
b) Todos os casos omissos, não expressos ou claramente previstos no presente
regulamento serão deliberados pela organização da EBEC Challenge Portugal sob
responsabilidade da coordenadora do evento.
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c) O presente evento poderá ser extinto por decisão da organização.
d) A Organização reserva-se no direito de alterar o calendário da prova caso seja
necessário.
e) Em situação alguma este regulamento se poderá sobrepor à legislação em vigor.
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