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O Prémio Universidade de Lisboa (ULisboa) é atribuído
anualmente com o objetivo de distinguir o mérito de uma
individualidade que tenha contribuído de forma notável para o
progresso da Ciência e/ou da Cultura e projeção internacional
de Portugal.
O valor pecuniário do Prémio é de 25.000,00 € (vinte e cinco
mil euros), sendo este montante inteiramente suportado pela
Caixa Geral de Depósitos.

CANDIDATURAS

ATÉ 31 DE JANEIRO 2022
As candidaturas são submetidas ao Reitor da Universidade de
Lisboa por proponentes que não o candidato. Os proponentes
podem ser pessoas singulares ou instituições de natureza
cultural, científica ou universitária.
O processo de candidatura deve incluir obrigatoriamente:
• Ficha de candidatura preenchida (disponível em
www.ulisboa.pt);
• Proposta escrita de fundamentação da candidatura datada e
assinada pelo proponente - (máximo 3 páginas);
• Curriculum vitae sucinto.
Todos os documentos de candidatura devem ser entregues em
suporte digital e remetidos através de correio eletrónico para
premioul@reitoria.ulisboa.pt.

REGULAMENTO DISPONÍVEL EM WWW.ULISBOA.PT

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Contributo notável para o progresso da Ciência e/ou da Cultura
e projeção internacional do país, atendendo:
• à qualidade das publicações;
• ao rigor e originalidade dos trabalhos;
• aos prémios e distinções recebidas;
• aos cargos desempenhados.

JÚRI
Luís dos Anjos Ferreira (Presidente)
Emílio Rui Vilar (Vice-Presidente)
Afonso Barbosa
António Cruz Serra
António M. Feijó
António Nóvoa

Isabel Mota
Jaime Gama
Leonor Beleza
Maria Flor Pedroso
Vitor Caldeira

DIVULGAÇÃO DO PRÉMIO
O nome do premiado é divulgado publicamente pela ULisboa
após deliberação do Júri.
A sessão solene de entrega do galardão realiza-se na Reitoria da
ULisboa com a presença de um representante da Caixa Geral
de Depósitos.
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INFORMAÇÕES
Reitoria da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1649-004 Lisboa
Tel.: 210 170 120
E-mail: premioul@reitoria.ulisboa.pt
www.ulisboa.pt

Instituído com o apoio da

