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Para se poder candidatar aos prémios europeus eTwinning, é necessário 

que o seu projeto tenha recebido um selo europeu de qualidade 

eTwinning (EQL) e tenha estado ativo no ano letivo 2016/2017. 

Para realizar a candidatura, aceda à página do seu projeto no eTwinning 

Live. 

 

 

Atenção:  

A submissão da candidatura deve ser articulada entre os diversos 

parceiros.  

Apenas um dos parceiros pode submeter a candidatura. 

Os outros parceiros podem adicionar comentários, logo que a 

candidatura seja submetida. 

 

Cada projeto pode apenas candidatar-se uma vez e não é importante 

quem, de entre os parceiros, submete a candidatura. Esta deve ser 

submetida numa língua franca (p.e., o inglês) e todos os parceiros devem 
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estar de acordo quanto aos termos da submissão. Pode também ser 

submetida na língua relacionada com uma categoria especial (p.e., se o 

projeto foi desenvolvido em espanhol e os parceiros vão submeter o 

projeto para um prémio de língua espanhola, a submissão pode ser 

realizada em espanhol).  

Se o seu parceiro submeteu a candidatura, então já não é possível alterar 

o formulário de candidatura. No entanto, poderá sempre acrescentar 

informações e comentários em cada uma das secções. 

Note que os Júris devem ter acesso ao seu espaço TwinSpace para que 

possam avaliar o projeto devidamente. Certifique-se de que o acesso ao 

visitante foi configurado no seu TwinSpace e inclua o Nome de utilizador 

e palavra-passe no seu formulário de candidatura. 

No formulário de candidatura deve, em primeiro lugar, fazer-se a escolha 

da categoria: 

 Alunos dos 4 aos 11 anos; 

 Alunos dos 12 aos 15 anos; 

 Alunos dos 16 aos 19 anos. 

 

Depois de ter feito a escolha da categoria, é ainda possível escolher uma 

ou várias categorias especiais. 

A escolha destas categorias não é obrigatória. 
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A aplicação para submissão da candidatura é similar à dos selos de 

qualidade, com seis campos para cada um dos seis critérios. 

 

 

Na terceira etapa, estão visíveis os parceiros que também são candidatos 

ao prémio europeu, ou seja, os que receberam selo europeu de qualidade. 
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Na última etapa, pode editar o que se escreveu na candidatura. 

 

 

Atenção  

 Os Júris devem ter acesso ao seu espaço TwinSpace para que 

possam avaliar adequadamente o seu projeto.  

 Certifique-se de que o acesso a visitantes foi configurado no seu 

TwinSpace e inclua o nome de usuário e a senha no seu formulário 

de inscrição. 

 Se confirmar, o seu pedido será enviado para o seu NSS.  

 Os outros parceiros podem contribuir com comentários.  

 A data limite para submeter a candidatura é o dia 1 de dezembro de 

2017. 

 

Boa sorte! 


