
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 
Parte 1:  
Equipa: jovens docentes e investigadores, de origem portuguesa ou estrangeira, 
até aos 40 anos de idade, desde que tenham obtido o grau de doutoramento há 
menos de 10 anos até à data de abertura do concurso e que pretendam trabalhar 
nestas matérias em Portugal pelo menos no ano subsequente à atribuição do 
prémio. As candidaturas podem ser individuais ou coletivas, devendo existir 
sempre um investigador responsável. 

a. Investigador responsável: 
i. Nome 

ii. Idade 
iii. Ano de doutoramento 
iv. Instituição de acolhimento 
v. CV: anexar à candidatura o CV em “pdf”, até 5 páginas 

b. Outros investigadores da equipa (até 4 nomes, mesmo que a equipa 
seja superior): 

i. Nome 
ii. Idade 

iii. Ano de doutoramento 
iv. Instituição de acolhimento 
v. CV: anexar à candidatura o CV em “pdf”, até 5 páginas 

c. Instituição/ões de acolhimento para o trabalho a realizar (indicar uma 
ou, no máximo, duas instituições) 

i. Instituição principal - identificação 
ii. Instituição principal - Compromisso de honra do diretor da 

instituição sobre acolhimento para a realização do trabalho, 
deve ser anexada à candidatura carta em “pdf”, até 2 páginas. 

iii. Instituição parceira, se aplicável - identificação 
iv. Instituição parceira, se aplicável - Compromisso de honra do 

diretor da instituição sobre acolhimento para a realização do 
trabalho, deve ser anexada à candidatura carta em “pdf”, até 2 
páginas. 

 
2. Parte 2 

Projeto de análise prospetiva: As candidaturas têm por base uma proposta 
escrita inédita para um trabalho de investigação prospetiva de âmbito 
multidisciplinar e internacional, orientadas para um ou ambos os temas referidos 
no artigo 1º. Será dada preferência a trabalhos de âmbito multidisciplinar e que 
incluam, sempre que possível e adequado, análise comparativa de âmbito 
internacional, com especial incidência no Espaço Europeu. Não serão aceites 
trabalhos que incluam exclusivamente análise estatística, sem incluírem análise 
de processos de âmbito social, económico, demográfico, cultural, ambiental e 
científico ou tecnológico. As candidaturas devem ser redigidas em língua inglesa 
com um número máximo de 20 páginas. 

a. Proposta: anexar à candidatura o texto do projeto em “pdf”, até 20 
páginas. 

 
 


