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Prémio de Doutoramento em Ecologia 2022 

A Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO) e a Fundação Amadeu Dias 

têm o prazer de anunciar a abertura de mais uma edição do Prémio de 

Doutoramento em Ecologia (PDE). Esta iniciativa, lançada anualmente 

desde 2018, tem como objectivo incentivar e valorizar jovens doutores, de 

nacionalidade portuguesa ou estrangeira, que tenham contribuído de forma 

notável para o progresso do conhecimento na área da Ecologia. As 

candidaturas estão abertas até 15 de Maio e o primeiro, segundo e terceiro 

classificado receberão, respectivamente, um prémio pecuniário no valor de 

3000€, 2000€ e 1000€. 
 

O Prémio de Doutoramento em Ecologia (PDE), nascido em 2017 de um sonho da 

SPECO, foi tornado possível pela generosidade da Fundação Amadeu Dias. Esta é uma 

das formas que a SPECO tem de valorizar o trabalho dos jovens investigadores em 

Portugal. A iniciativa premeia as melhores teses de doutoramento, em qualquer área 

da Ecologia, defendidas em Universidades Portuguesas, independentemente da 

nacionalidade dos candidatos. Este prémio prova que a SPECO, ao valorizar a 

investigação em Ecologia, enaltece a excelência dos grupos de investigação 

portugueses e a sua capacidade de atrair estudantes internacionais. 

 

Este prémio representa uma parceria empenhada num exercício consistente de 

desenvolvimento científico e social. Através deste concurso, os jovens doutores 

expõem-se a um júri idóneo e interdisciplinar que avaliará com rigor e independência 

as propostas submetidas com base nos aspectos inovadores para o avanço do 

conhecimento em Ecologia.  

 

Para participar basta ter realizado a tese de doutoramento em qualquer instituição 

portuguesa, ser membro e ter sido orientado por um membro da SPECO e preencher o 

formulário de candidatura disponível no website da SPECO. 

 

Aos prémios monetários serão adicionados dois anos de quotas SPECO e SIBECOL e 

uma promoção do trabalho dos vencedores. Esta é uma oportunidade ideal para dar a 

conhecer o projecto de doutoramento a investigadores consagrados e à comunidade 

que segue a ecologia em Portugal.  
 

Contactos 

Inês Reis dos Santos (info@speco.pt)/ 919070726 

Professora Mª Amélia Martins-Loução (maloucao@fc.ul.pt) 

https://www.speco.pt/pt/iniciativas/premio-de-doutoramento-em-ecologia
mailto:info@speco.pt)/

