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Instituído com o apoio

FINALIDADE

O Prémio Universidade de Lisboa,

instituído com o apoio do Banco

Santander Totta, tem por objectivo

distinguir e premiar uma

individualidade de nacionalidade

portuguesa cujos trabalhos, de

reconhecido mérito científico e/ou

cultural, tenham contribuído de

forma notável para o progresso e o

engrandecimento da Ciência e/ou

da Cultura, e para a projecção

internacional do país.

(DR, II Série, nº 115/06 de 16 de Junho)

D
e

si
g

n
: 

D
SR

E
 -

 D
iv

is
ã

o
 d

e
 R

e
la

ç
õ

e
s 

E
xt

e
rn

a
s

UNIVERSIDADE DE LISBOA

PRÉMIO 2007

Com a colaboração



NATUREZA DO PRÉMIO

CANDIDATURAS

CRITÉRIOS

DELIBERAÇÕES DO JÚRI

CONSTITUIÇÂO DO JÚRI em 2007

DIVULGAÇÃO DO PRÉMIO

O Prémio é atribuído, por deliberação de um Júri
constituído anualmente.

O montante global do prémio pecuniário é de

25 000 € (vinte e cinco mil euros).

O Prémio é, em princípio, indivisível. No entanto,
se, em casos excepcionais, persistir uma situação
de empate em sucessivas votações, o Júri poderá
decidir atribuí-lo , caso em que o valor
será dividido igualmente em tantas partes quantos
os candidatos premiados.

As candidaturas são submetidas por
personalidades de nacionalidade portuguesa ou
instituições de natureza científica ou universitária ao
Reitor da Universidade de Lisboa, até ao dia 15 de
Novembro de 2007.

Dos processos de candidatura constarão,
obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) Proposta escrita fundamentando a candidatura

(3 páginas);

b) detalhado, datado e assinado
pelo autor.

O Júri pode solicitar outros documentos que
considere necessários à apreciação das
candidaturas apresentadas.

Os candidatos obrigam-se a aceitar as disposições
do regulamento.

O Prémio é outorgado ao candidato que, na
apreciação do Júri, mais haja contribuído para o
progresso e o engrandecimento da Ciência e/ou da
Cultura, atendendo, nomeadamente, à qualidade e

quantidade das suas publicações, ao rigor e
originalidade dos seus trabalhos, aos prémios e
distinções recebidos, aos cargos desempenhados e
ao seu contributo para a projecção nacional e
internacional da Ciência e/ou da Cultura.

A reunião do Júri para a atribuição do Prémio
Universidade de Lisboa 2007 tem lugar na Reitoria
da Universidade de Lisboa, na primeira quinzena do
mês de Março de 2008.

As deliberações do Júri não são passíveis de
recurso.

António Sampaio da Nóvoa (Presidente)

António Vieira Monteiro (Vice-Presidente)

Ana Eiró

David Ferreira

Fernando Catarino

Jorge Miranda

José Barata-Moura

José Carlos Vasconcelos

José Manuel Fernandes

Lídia Jorge

Manuel Villaverde Cabral

Teresa Patrício Gouveia

A divulgação pública do nome do galardoado é feita
pela Universidade de Lisboa, após as deliberações
do Júri.

O Prémio é entregue ao galardoado em sessão
solene a realizar na Reitoria da Universidade de
Lisboa, com a presença de um representante do
Banco Santander Totta.

ex-aequo

Curriculum vitae


