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O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa), em
conjunto com a Caixa Geral de Depósitos e outros parceiros, entrega 26 prémios de mérito a alunos e
investigadores. A cerimónia realiza-se amanhã, dia 23 de fevereiro, pelas 16 horas, na Aula Magna
Professor Adriano Moreira do Instituto. Nesta primeira edição da Gala dos Prémios de Mérito do ISCSP,
serão entregues 13 prémios aos melhores alunos de licenciatura, cinco aos melhores investigadores e
outros cinco prémios a projetos de intervenção social, cultural e associativa. Os incentivos, apoiados
pela Caixa Geral de Depósitos, perfazem um total de 60 mil euros. Com esta iniciativa, o ISCSP visa
recompensar o mérito dos seus alunos, a excelência da produção científica dos seus investigadores e
os projetos de mérito social dos seus docentes. Nesta cerimónia, serão ainda atribuídos três prémios
de mérito em estudos de Mestrado e de Doutoramento, apoiados pela Fundação Dom Pedro IV, pela
Marinha Portuguesa e pelo antigo aluno António Gouveia de Almeida, no total de 22 mil euros. Na
próxima edição, o ISCSP prevê reforçar o apoio ao mérito escolar e à investigação com a atribuição de
dois prémios, apoiados pela Servier-Portugal para a área de Administração da Saúde, no valor de 10
mil euros. Simultaneamente, em resultado da parceria com a Caixa Geral de Depósitos, o ISCSP
reforçará, em colaboração com a Reitoria da Universidade de Lisboa, o apoio à investigação por via de
Bolsas de Doutoramento na ordem dos 30 mil euros. A Gala de Prémios de Mérito do ISCSP integra o
conjunto de atividades planeadas para 2016, que celebram os 110 Anos do Instituto. As
comemorações iniciaram-se a 19 de janeiro e têm por objetivo celebrar as Ciências Sociais, o Ensino e
a ligação à sociedade e ao Mundo.
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