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Regulamento | Prémio Melhor Estudante 

A Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ) é uma organização sem fins lucrativos, fundada 

em 1969, tendo sido reconhecida como Instituição de Utilidade Pública em 1984, e tem como 

propósito a promoção e divulgação de conhecimentos teóricos e práticos no domínio da 

Qualidade e Excelência em Portugal. 

A APQ desenvolve as suas atividades individualmente ou em parceria com outras entidades, 

procurando apresentar soluções inovadoras e mobilizadoras, criando valor para os Associados e 

contribuindo para o desenvolvimento sustentado da sociedade portuguesa. 

A APQ considera que é fulcral evidenciar o trabalho desenvolvido pela comunidade académica, 

destacando, desta forma, o empenho e mérito dos alunos de mestrado nas áreas de interesse 

da associação. 

 

Natureza, a quem se destina e objetivos do prémio 

 O prémio de melhor estudante destina-se a recéns graduados nos cursos de mestrado 

na área da Qualidade e Excelência Organizacional e consiste na oferta de uma quota anual 

enquanto Associado Individual da APQ e uma inscrição no colóquio da Qualidade. 

 Este prémio será atribuído anualmente a um graduado por cada universidade.  

 

Seleção dos graduados com direito ao prémio 

 A seleção do graduado ao qual será anualmente atribuído o prémio compete a direção 

do curso ou ao órgão de gestão da instituição responsável pelo ciclo de estudos.  

 

Condições para atribuição do prémio 

 A instituição de ensino deverá assegurar a divulgação do prémio junto dos finalistas, 

bem como, estabelecer e comunicar aos estudantes os critérios adotados para a seleção do 

premiado. O vencedor deverá ser comunicado à APQ até ao final do ano civil no qual o estudante 

se graduou.  

 

Certificado comprovativo 

 A todos os premiados é atribuído um certificado, que comprova a atribuição do prémio.  

 

Entrega do prémio 

A entrega do prémio será efetuada na Gala APQ Awards, em local e data a anunciar anualmente. 
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