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PRÉMIOS FJA 

 

AVISO DE ABERTURA 

No âmbito do Plano de Atividades anualmente estabelecido pela Fundação Jorge Álvares (FJA), a 

mesma decidiu abrir a 2ª edição em 2022 para a atribuição de 3 Prémios FJA a alunos a frequentar 

instituições de ensino superior portuguesas ou chinesas interessadas nos estudos sobre Portugal, China 

Continental e a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM). 

Os Prémios FJA têm como objetivo estimular estudantes e futuros investigadores a prosseguirem os 

seus estudos e/ou investigação sobre as relações entre Portugal e a China, tanto ao nível dos Estudos 

da Língua e Cultura, como também de outras áreas de conhecimento.  

 

DESTINATÁRIOS 

Os Prémios FJA destinam-se a estudantes de Mestrado e Doutoramento a frequentar instituições de 

ensino superior portuguesas ou chinesas, que se deverão candidatar a um dos prémios que serão 

atribuídos pela FJA.   

Para o presente ano de 2022, os temas selecionados são: 

a) Estudos lusófonos na linguística e na cultura e a sua influência na Ásia; 

b) Análise comparativa dos enquadramentos legais do Investimento Direto Estrangeiro na China 

e nos Países de Língua Portuguesa; 

c) A Rota da Seda Marítima do Século XXI e oportunidades de cooperação de Portugal com a 

China no desenvolvimento da Área da Grande Baía Hong Kong- Macau- Guangzhou. 

 

REQUISITOS DE CANDIDATURA 

a) Ser estudante de uma instituição de ensino superior portuguesa ou chinesa; 

b) Estar inscrito no grau de Mestrado ou Doutoramento; 

c) Submeter o trabalho final escrito em Português (ou em Chinês ou em Inglês, desde que 

traduzido para Português), com um máximo de 10 000 palavras e seguindo os seguintes 

requisitos de formação: tipo de letra Times New Roman, tamanho 12, 1.5 de espaçamento.  

 

FINANCIAMENTO 

No âmbito do presente concurso, a Fundação Jorge Álvares atribuirá 3 prémios individuais, no valor 

de 1000€ (mil euros), aos melhores trabalhos submetidos sobre cada um dos temas acima mencionados. 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

O concurso estará aberto entre os dias 2 de Maio e 14 de Outubro de 2022. As candidaturas devem ser 

apresentadas através do endereço de email international@jorgealvares.com.  
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Devem ser submetidos os seguintes documentos: 

a) Carta de apresentação com indicação dos dados pessoais, nomeadamente endereço de email e 

telefone de contacto bem como curso e universidade em que o candidato se encontra inscrito; 

b) Cópia do certificado de inscrição no curso no presente ano letivo; 

c) Cópia do trabalho, em versão PDF, a ser analisado; 

d) Declaração assinada pelo candidato onde o mesmo autorize a FJA a guardar os seus dados 

pessoais, onde declare que não usou o trabalho para candidatura a outros concursos e/ou 

prémios e onde se comprometa a deixar que a FJA publique o trabalho, quando e se necessário. 

É expectável que: 

a) O corpo docente de cada instituição de ensino superior, cujos estudantes se candidatam, seja 

responsável por previamente selecionar os 3 trabalhos (o melhor classificado por cada tema) 

que vão ser submetidos a concurso, de entre os que forem submetidos pelos alunos, onde a 

seleção poderá feita pelo Professor da Unidade Curricular relacionada com o tema ou, por um 

júri interno constituído para o efeito por cada instituição;  

b) Os professores submetam os trabalhos ao detetor de plágio antes de concluírem a candidatura 

ao Prémio FJA;  

c) O trabalho submetido não tenha sido previamente publicado e/ou usado para outro concurso 

e/ou prémio. 

 

AVALIAÇÃO 

Após a seleção prévia feita em cada instituição, existirá uma seleção final onde se considerará os 

candidatos apresentados por várias instituições. Essa seleção será feita por um júri, convidado para 

cada tema, pelo Presidente da Fundação Jorge Álvares. 

A avaliação das candidaturas será feita tendo em conta a verificação positiva dos requisitos de 

candidatura, os documentos apresentados e o mérito dos trabalhos submetidos. 

Os resultados da avaliação das candidaturas serão tornados públicos, em tempo útil, através de uma 

ata a publicar no website da Fundação Jorge Álvares, sendo os candidatos igualmente notificados 

através de correio eletrónico.  

A concessão do prémio encontrar-se-á dependente do resultado da avaliação. No caso de nenhum 

trabalho atingir o nível de exigência requerido, o Prémio FJA não será atribuído nesse ano. 

 

CONTACTOS 

Qualquer questão relacionada com os Prémios FJA deverá ser colocada diretamente à FJA, através do 

endereço de email international@jorgealvares.com, com a referência no Assunto “Prémios FJA”.   

 

NOTA 

Em caso de quaisquer discrepâncias entre as versões chinesa e portuguesa em relação às instruções do 

concurso, a versão portuguesa é a que prevalece. 
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