
Pedro Conde Cavaco

From: Pedro Cavaco NET <pedrocavaco@plugeplay.net>
Sent: quinta-feira, 26 de Janeiro de 2012 13:52
To: condecavaco@sapo.pt
Subject: FW: Innovation in Retirement Award'11
Attachments: Regulamento - Innovation in Retirement Award.pdf; _Certification_.htm

 
 
Com os melhores cumprimentos 
Pedro Cavaco 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Plug & Play 
Rua Cidade de Rabat 1‐A  
1500‐098 LISBOA 
Tel. +351 218 053 888 
www.plugeplay.com 
www.plugeplay.net 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

From: CESNOVA [mailto:cesnova@fcsh.unl.pt]  
Sent: quarta-feira, 25 de Janeiro de 2012 17:45 
To: 'Telmo Santos' 
Cc: 'Pedro Cavaco NET' 
Subject: Innovation in Retirement Award'11 
 
 

 

 

  
 
No seguimento da divulgação do Innovation in Retirement Award'11 iniciado no primeiro 
semestre do ano lectivo de 2011/2012, informamos que iremos voltar novamente às 
universidades. 
 
O Innovation in Retirement Award '11 reconhece e premeia um projecto académico, que 
se destaque no âmbito da inovação na área da poupança para a reforma. 
 
É um prémio que incentiva os alunos e docentes do ensino superior, a dedicarem o seu 
esforço no desenvolvimento do tema da reforma, ao mesmo tempo que promove a 
criatividade e o optimismo económico e a procura de soluções com impacto efectivo na 
sociedade. 
 
Poderão concorrer alunos de licenciatura ou mestrado, sendo incentivado o acompanhamento 
e envolvimento dos docentes nos projectos a concurso. Idealmente, os trabalhos a 
desenvolver poderão ser integrados em cadeiras específicas, ou alternativamente poderão ser 
realizados como projectos extracurriculares. 
 
Ao trabalho vencedor será atribuído um prémio monetário no valor bruto de 7.000€ e ainda a 
possibilidade de realizar um estágio profissional. Se o trabalho distinguido for desenvolvido 
com o acompanhamento de um docente, este terá direito a uma bolsa de investigação no 
montante bruto de 3.000€. 
  
Para a comunicação junto do público-alvo utilizaremos os seguintes meios: 
 
• Envio de e-mails para estabelecimentos de ensino superior (professores, coordenadores de 
curso, docentes e gabinetes de comunicação); 
• Apresentações presenciais em aula; 
• Envio de cartazes; 
• Balcão para a promoção do prémio e distribuição de material. 
 
Para o sucesso desta iniciativa, é fulcral a sua colaboração. Nesse sentido, endereçamos este 
convite para uma apresentação do prémio em aula, entre 10 a 15 minutos. 
 
Este prémio é promovido pelas seguradoras do Grupo Caixa Geral de Depósitos – Fidelidade-
Mundial e Império Bonança – no âmbito do Programa Consciência Leve, cuja edição de 2011 
conta com a colaboração da PremiValor Consulting ao nível de estruturação e divulgação. 
 
Todas as informações sobre o Innovation in Retirement Award ’11 encontram-se 
disponíveis no regulamento (documento em anexo) e em www.consciencialeve.pt. 
 
Para esclarecimentos adicionais, poderá contactar-nos para: pcl@caixaseguros.pt ou 
pcl@premivalor.com.  
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 



 
A equipa do Innovation in Retirement Award 
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