
 

 
 

Prémio Just Side 

Serão aceites trabalhos académicos inéditos (não publicados) fruto de elaboração própria de um ou mais 

autores, mesmo que já tenham sido submetidos a apreciação formal em contexto académico ou noutro 

(por ex. junto de entidades financiadoras). Os trabalhos podem utilizar conceitos ou metodologias de uma 

única ou de várias áreas científicas ou abordar várias das abordagens científicas subjacentes à Rede 

JustSide e assumir uma postura eminentemente interdisciplinar, que reflita o tema da justiça territorial. 

O texto do trabalho pode ser redigido em português, espanhol ou inglês e deverá incluir um resumo 

(máximo de 150 palavras) e 6 palavras-chave em duas línguas. 

O trabalho candidato ao prémio poderá ter uma extensão mínima de 1000 palavras (aproximadamente 5 

páginas) e máxima de 5000 palavras (aproximadamente 25 páginas).  

O documento deve ser enviado em formato eletrónico editável (doc ou docx) 

A submissão do trabalho deve indicar o escalão ao qual concorre: 

- Prémio iniciação (investigadores licenciados, estudantes de mestrado ou mestres) 

- Prémio avançado (investigadores doutorandos ou doutorados há menos de 5 anos) 

- Prémio consolidado (Investigadores doutorados há mais de 5 anos) 

Os trabalhos serão analisados, tendo em conta a categoria e o escalão em que se enquadram, por um 

Júri composto por 5 elementos, de pelo menos 2 áreas científicas diferentes e de pelo menos 2 países 

diferentes. Os critérios de avaliação são: 

1. Novidade do tema  

2. Contributo do tema para a justiça territorial 

3. Caráter pragmático da abordagem e aplicabilidade do estudo 

4. Profundidade e fundamentação teórica da análise 

5. Qualidade da bibliografia 

O Júri decidirá no prazo máximo de 2 meses. O prémio pode ser declarado deserto se os trabalhos 

recebidos não tiverem a qualidade necessária. 

O prémio atribuído consistirá num diploma certificativo que será amplamente divulgado no website da 

Rede Just-Side e Cyted e o trabalho será publicado num dos países da Rede, sendo o local de publicação 

final discutido com o(s) autor(es). 

Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail até dia 30 de setembro de 2018 para o endereço do 

coordenador do seu país e simultaneamente da coordenação geral em Portugal (aaragao@fd.uc.pt) 

juntamente com o Curriculum Vitae do autor principal e o formulário anexo.  
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Título do artigo 

(língua 1)____________________________________________________________________ 

(língua 2)____________________________________________________________________ 

 

Palavras-chave 

(língua 1)__________ | __________ | __________ | ___________ | __________ | ___________ 

(língua 2)__________ | __________ | __________ | ___________ | __________ | ___________ 

 

Língua principal        Português         Espanhol        Inglês 

 

Autoria 

 Único autor  

nome: _________________ contacto: ___________________ afiliação__________ 

 Vários autores 

nome: _________________ contacto: ___________________ afiliação__________ 

nome: _________________ contacto: ___________________ afiliação__________ 

nome: _________________ contacto: ___________________ afiliação__________ 

nome: _________________ contacto: ___________________ afiliação__________ 

nome: _________________ contacto: ___________________ afiliação__________ 

nome: _________________ contacto: ___________________ afiliação__________ 

 

Escalões 

 Prémio iniciação (investigadores licenciados, estudantes de mestrado ou mestres) 

 Prémio avançado (investigadores doutorandos ou doutorados há menos de 5 anos) 

 Prémio consolidado (Investigadores doutorados há mais de 5 anos) 

 



 

 
 

Áreas científicas 

 Disciplinar (Indicar qual a disciplina: ___________) 

 Interdisciplinar (Indicar quais as áreas envolvidas _________/___________/__________/ 

 

Motivação para a candidatura (Máximo de 100 palavras) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 


