
                                

 
 

P R É M I O S  CampusÁFRICA-2018  
D E  I N V E S T I G A Ç Ã O   

P A R A  O  D E S E N V O L V I M E N T O  S U S T E N T Á V E L  
 
 

No ámbito dos objetivos do programa internacional CampusÁFRICA, e com a finalidade 

de contribuir para estimular a liderança científico-técnica e sociocultural das gerações 

africanas jovens, a Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales 

(FUNCCET) (Fundação Canária para o Controlo das Doenças Tropicais) abre o Concurso 

para os Prémios CampusÁFRICA-2018 de investigação para o desenvolvimento 

sustentável, de acordo com as seguintes Bases: 
  

1. Os prémios destinam-se a reconhecer e apoiar ideias inovadoras capazes de gerarem 

impacto em prol do desenvolvimento sustentável relacionado com algum dos 

objetivos descritos na Agenda 2030 (saúde, educação, igualdade, paz, habitabilidade, 

agricultura, água, energia, ecossistemas, clima, …etc.). 

 

2. As pessoas (investigadores/as principais) que apresentem as propostas devem 

cumprir as seguintes condições: 
 
2.1. Não terem idade superior a 35 anos no momento de apresentação da proposta; 

2.2. Terem a nacionalidade de um país africano e residirem permanentemente em 

África; 

2.3. Estarem vinculados/as profissionalmente a uma Universidade ou 

centro/organismo de investigação africano e realizarem os seus trabalhos 

científicos na institução africana a que estão profissionalmente ligados; 

2.4. Demonstrarem o adequado conhecimento da língua inglesa. 

 

3. Os trabalhos apresentados a concurso devem obedecer às seguintes condições: 
 
3.1. Estarem redigidos numa das seguintes línguas: inglês, francês, português ou 

espanhol; 

3.2.  Não terem sido comercializados, nem disporem de financiamento garantido,  

anterior a esta apresentação; 

3.3.   Não terem sido objeto de publicação em meios de difusão científica antes de 

concorrerem a este prémio. 

 

4. As propostas para os Prémios CampusÁFRICA deverão incluir os seguintes 

documentos: 
    

4.1. CV do investigador/a principal do projeto e dos restantes membros da 

equipa (se houver), com a indicação dos dados de contacto: telefone, 

correio eletrónico, endereço profissional e endereço postal. 



4.2. Memória explicativa do projeto. 

4.3. Cópia do passaporte ou documento legal de identidade e documento 

comprovativo de ligação profissional efetiva a uma institução africana 

(requisitos do ponto 2) 

4.4. Declaração pessoal de cumprimento dos requisitos expressados no ponto 3. 

          

5. A memória do projeto deverá incluir os seguintes pontos: 
  

5.1.  Descriçao do projeto. 

               5.2.  Objetivos. 

               5.3.  Aspetos inovadores e interesse do projeto. 

               5.4.  Impacto o contribução para o desenvolvimento do país. 

               5.5.  Planos / fases de desenvolvimento do projeto. 

5.6.  Plano de gastos.  

 

6. As propostas submetidas a concurso serão examinadas por um Júri formado por 

pessoas nomeadas pela FUNCCET, e serão avaliadas de acordo com os critérios de 

inovação, viabilidade, escalabilidade, plano de execução e distribuição geográfica. 

 

7. Convocam-se 2 prémios, cada um deles dotado com 3.000 euros. Além dessa  

quantidade, os autores das propostas premiadas receberão uma bolsa de participação 

em CampusÁFRICA. Cada bolsa cobrirá os gastos da viagem, alojamento e 

manutenção. 

 

8. Os projetos premiados deverão ser apresentados pelus seus investigadores/as na 

sessão reservada para esse efeito no programa de CampusÁFRICA-2018. 

 

9. O concurso está aberto até ao dia 12 de abril de 2018.  

 

10.  Para qualquer consulta podem escrever para um dos seguintes emails: 

fundacion@funccet.org  /  evacm@funccet.org ). 

 

 

11.  A participação nesta convocatória pressupõe a aceitação das Bases do Concurso. 

Em relação aos aspetos que nelas não tenham sido previstos, o Júri poderá tomar as 

decisões ou introduzir as modificações que julgar pertinentes. Os/as concorrentes 

não terão direito a reclamar das decisões tomadas.                                       
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