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1. Como candidatar?

2. Dicas para o pitch vídeo

3. Dicas para o pitch escrito

3. Dicas para o relatório



COMO CANDIDATAR?



COMO PARTICIPAR?

• Preencher o formulário de candidatura
(disponível aqui)

• Enviar um pitch de apresentação do

projecto (vídeo até 2 minutos ou pdf até 5 slides)

e/ou

• Enviar um relatório sumário de

apresentação (máx. 10 páginas)

https://academiaelectrao.pt/candidata-te/
https://academiaelectrao.pt/candidata-te/
https://academiaelectrao.pt/candidata-te/


DICAS PARA O PITCH VÍDEO



DICAS PARA O PITCH VÍDEO

Expõe a ideia/projecto de forma clara e directa

Algumas perguntas que podem inspirar

• Qual o problema a que a ideia/projecto dá resposta? 

• A quem se dirige? 

• Em que aspectos é que o projecto/ideia se diferencia dos já existentes?

• Qual o estado actual do projecto? 

• Quais os próximos passos estratégicos?

• Qual o potencial de escala?



DICAS PARA O PITCH VÍDEO

Aposta na originalidade e criatividade

Por exemplo

• Podes recorrer a voz-off para descrever imagens ou maquetes

• Apresenta clips de vídeo do projecto “em funcionamento”

• Podes intercalar planos de gravação, evitando um pitch monótono, mas sem esquecer o foco 

principal: a apresentação objectiva do projecto



DICAS PARA O PITCH VÍDEO

Grava com qualidade

Não te esqueças que…

• A escolha do local é essencial: evita gravar em espaços ruidosos e mal iluminados

• No final da edição do vídeo podes apresentá-lo a colegas, amigos ou familiares para recolheres 

feedback de melhoria

• Uma gravação/edição com qualidade transmite ao Júri um grau de empenho e profissionalismo 

que pode fazer a diferença



DICAS PARA O PITCH VÍDEO

Respeita o tempo limite: 2 minutos

Para tal, sugerimos

• Faz um guião com as principais mensagens que queres transmitir, garantindo que este segue 

uma linha lógica para apresentar o projecto

• Ensaia a apresentação antes de gravares os clips para que nada falhe no take final

• Caso tenha ficado alguma informação por transmitir, não te esqueças que também tens oportunidade de 

submeter outros elementos onde poderás apresentar mais informação e detalhe sobre o projecto

(um pitch em formato powerpoint/pdf e/ou um relatório)



DICAS PARA O PITCH ESCRITO



DICAS PARA O PITCH ESCRITO

Expõe a ideia/projecto de forma clara e directa

Algumas perguntas que podem inspirar

• Qual o problema a que a ideia/projecto dá resposta? 

• A quem se dirige? 

• Em que aspectos é que o projecto/ideia se diferencia dos já existentes?

• Qual o estado actual do projecto? 

• Quais os próximos passos estratégicos?

• Qual o potencial de escala?



DICAS PARA O PITCH ESCRITO

Aposta na originalidade e criatividade

Por exemplo

• Podes recorrer esquemas, gráficos ou animações para apresentar detalhes distintivos do projecto, 

que captam mais a atenção da audiência do que slides com muito texto

• Inclui imagens de maquetes que permitam ao leitor ter a compreensão visual do projecto/ideia proposto

• Apresenta testemunhos de experiências, que comprovem a satisfação de quem usa o produto ou 

serviço proposto e valida a necessidade da sua existência no mercado



DICAS PARA O PITCH ESCRITO

Slides com qualidade

Não te esqueças que…

• Deves evitar descrições longas e slides com muito texto, optando por estratégias que captem 

mais a atenção do Júri

• Uma apresentação com qualidade transmite ao Júri um grau de empenho e profissionalismo que 

pode fazer a diferença na avaliação final

• No final da elaboração da apresentação, mostra-a a colegas, amigos ou familiares para recolheres 

feedback de melhoria



DICAS PARA O PITCH ESCRITO

Respeita o limite: 5 slides

Para tal, sugerimos 

• Faz um esboço com as principais mensagens que queres transmitir

• Monta os slides segundo uma linha lógica, que “contem uma história”

• Caso tenha ficado alguma informação por transmitir, não te esqueças que também tens oportunidade de 

submeter outros elementos onde poderás apresentar mais informação e detalhe sobre o projecto

(um pitch em formato vídeo e/ou um relatório)



DICAS PARA O RELATÓRIO



Organização do documento

Deve incluir os seguintes pontos

a) Sumário executivo (máximo 1 página) 

b) Enquadramento do projecto (segundo o estabelecido no Artigo 4º do Regulamento)

c) Objectivos e âmbito do projecto (considerando o referido no Artigo 2º do Regulamento)

d) Trabalho realizado, realçando o impacte alcançado/a alcançar com o projecto

e) Perspectivas de evolução futura do projecto

DICAS PARA O RELATÓRIO



DICAS PARA O RELATÓRIO

Requisitos gerais

O Relatório deve

• Ser escrito em português

• Estar redigido com qualidade, sem erros ortográficos e respondendo de forma clara aos vários 

pontos identificados 

• Ter no máximo 10 páginas (excluindo eventuais anexos)

• Caso tenha ficado alguma informação por transmitir, não te esqueças que também tens oportunidade de 

submeter outros elementos onde poderás apresentar mais informação e detalhe sobre o projecto

(um pitch em formato vídeo e/ou em formato powerpoint/pdf)



Email: academia@electrao.pt

Quem me pode 
esclarecer?

mailto:academia@electrao.pt



