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1º CONCURSO LIFE INVASAQUA 

TESES/TRABALHOS FINAIS DE MESTRADO EM 
ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS 

 

Aviso!! Prazo para receção de trabalhos alargado até 30 de dezembro 

O projeto LIFE INVASAQUA, financiado pelo programa LIFE da União Europeia, destina-se 
principalmente a apoiar a comunicação, a formação, a gestão e a difusão de informações sobre 
espécies exóticas aquáticas invasoras em Espanha e Portugal (www.lifeinvasaqua.com). 

A fim de reconhecer e estimular o conhecimento geral sobre espécies exóticas invasoras, o 
projeto LIFE INVASAQUA anuncia o 1º CONCURSO TESES/TRABALHOS FINAIS DE MESTRADO EM 
ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS para premiar teses ou trabalhos finais de mestrado (TFM) a ser 
apresentado de acordo com as seguintes regras: 

REGRAS 

1. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

Todos os alunos de qualquer mestrado oficial de universidades portuguesas ou espanholas que 
tenham defendido e visto aprovado o seu trabalho sobre a temática objecto poderão participar 
em "Teses/Trabalhos finais de mestrado em Espécies Exóticas Invasoras” durante o periodo de 
2019-2020. O tema do TFM deve estar relacionado com as Espécies Exóticas Invasoras. 

 As Espécies Exóticas Invasoras (EEI) são aquelas que foram transportadas para fora do 
seu âmbito ecológico ou distribuição natural como resultado da ação humana causando 
perda de biodiversidade com danos ecológicos e/ou económicos significativos. 

 Serão aceites TFM que, em qualquer das suas modalidades, tenham sido apresentados 
no âmbito de um mestrado oficial de Universidade, e que estejam relacionados ou 
focados na descrição e conhecimento da biologia e ecologia das EEI, dos seus impactos 
ecológicos ou económicos, com a sua gestão e controlo, com o seu conhecimento 
público ou de setores sociais específicos, com a sua regulamentação, com os seus efeitos 
na saúde pública, com projetos de aplicabilidade relacionada com as EEI, etc. 

 

2. PRÉMIOS 

Esta edição tem duas modalidades: 

a) um primeiro prémio na categoria de "ESTUDOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS SOBRE ESPÉCIES 
EXÓTICAS INVASORAS". 

b) um primeiro prémio na categoria de "ESTUDOS SOCIAIS, DE SAÚDE PÚBLICA E JURÍDICOS 
SOBRE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS". 

A cada prémio corresponderá uma subvenção para a inscrição e/ou participação num Congresso 
Ibérico sobre a temática ou relacionado com o TFM (valor máximo do subsídio 350 euros). O 
montante dos prémios será atribuído à rubrica orçamental do projecto LIFE17 GIE/ES/000515 – 
LIFE INVASAQUA. 
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Adicionalmente,, será feita uma seleção de pelo menos 10 TFM finalistas que irão receber um 
diploma de creditação emitido pela coordenação do projeto LIFE INVASAQUA. Todos os 
finalistas farão parte de uma monografia a ser editada a pedido do projeto LIFE INVASAQUA. 

3. DOCUMENTAÇÃO,PRAZOS E MODOS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Prazos e modos de participação    

 Os requerentes devem apresentar o formulário de candidatura (anexo I) e a restante 
documentação até às 14:00h de 30 de outubro de 2020 PRAZO ALARGADO PARA 30 DE 
DEZEMBRO DE 2020.  

 A documentação deve ser enviada por e-mail para life_invasaqua@um.es, com a 
indicação no assunto do e-mail: "1º CONCURSO TESES/ TRABALHOS FINAIS DE 
MESTRADO EM ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS". Esta documentação exigirá a 
confirmação de recebimento para ser válida na sua inclusão no concurso. Toda a 
documentação deve ser submetida em formato digital (PDF, com exceção do 
documento 6). 

3.2. Documentação 

 Documento 1: formulário de candidatura (anexo I) que incorpora os dados pessoais do 
requerente e do TFM. 

 Documento 2: Declaração do responsável (anexo II) que o TFM corresponde ao 
apresentado no grau de Mestrado correspondente e que não foi premiado em 
concursos semelhantes nem se encontra em processo de avaliação de outros concursos. 

 Documento 3: Fotocópia/digitilização do Cartão de Cidadão nacional ou passaporte. 

 Documento 4: Certificação académica que refira, pelo menos, o autor e o título da obra, 
a data de apresentação e a qualificação obtida. Também pode incorporar informações 
adicionais de interesse: Diretor (es) e painel de avaliação. 

 Documento 5: Tese/ Trabalho final de Mestrado  (formato PDF).  

 Documento 6: Versão cega (em formato doc ou formato similar) Tese/ Trabalho final de 
Mestrado, para no caso de finalista, o trabalho possa ser publicado e editado a pedido 
do projeto Life INVASAQUA. Figuras e imagens nesta versão cega devem ser livres ou 
autorizadas para publicação. A publicação e edição será sempre com o reconhecimento 
da autoria correspondente e reconhecida pelo autor da obra. 

 Documento 7: Carta de motivação (máximo 2 páginas) destacando a relação do trabalho 
de mestrado com a melhoria do conhecimento no contexto de espécies exóticas 
invasoras. Méritos adicionais se houver (artigos ou comunicações ao Congresso) 
decorrentes do trabalho submetido. 

 

É absolutamente necessário que a documentação exigida seja apresentada na forma e prazo 
solicitados para poder ingressar na competição. Qualquer violação dos prazos ou procedimentos 
refletidos nestes termos  e condições implicará a não inclusão do TFM no concurso. 

3. 3. Remediação 

Se o painel de avaliação considerar que qualquer documentação está errada ou incompleta com 
a possibilidade de correção, o participante será informado por e-mail. O participante terá um 
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período de 3 dias para prosseguir com a correção. Se o mesmo não enviar a documentação 
exigida, será considerada a sua desistência.  

 

 

4. PAINEL DE AVALIAÇÃO, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E TEMPO DE RESOLUÇÃO. 

O painel de avaliação será composto por especialistas da área e presidido, exceto 
incompatibilidade, pelo coordenador do projeto LIFE INVASAQUA. 

O painel de avaliação deve considerar os seguintes critérios: 

 Originalidade e qualidade da tese. 

 Importância do tema selecionado em relação às espécies exóticas invasoras. 

 Resultados obtidos e aplicabilidade dos mesmos. 

 Afinidade com o tema geral do projeto LIFE INVASAQUA (www.lifeinvasaqua.com): 
espécies exóticas aquáticas invasoras. 

 

A proposta de avaliação será feita em público até 10 de dezembro de 2020 PRAZO ALARGADO 
PARA 30 DE JANEIRO DE 2021 e as partes interessadas serão notificadas pessoalmente. A 
avaliação será inapelável, sendo possível declarar o concurso inválido ou propor a divisão dos 
prémios ou concessão de acesso, se a qualidade das obras o justificar.  

 

5. REGRAS E REQUISITOS COMPLEMENTARES 

 Os alunos que concorram a esta convocatória devem ter apresentado e visto aprovados 
os seus TFM durante qualquer uma das chamadas do curso 2019-2020. 

 A participação neste concurso implica a plena aceitação das suas regras. 

 Os candidatos considerados finalistas concedem autorização para que o trabalho seja 
publicado a pedido do projeto LIFE INVASAQUA. A publicação e edição será sempre com 
a autorização do autor, o reconhecimento de  autoria e tutoria ou coautoria reconhecida 
pelo autor da obra. 

 Qualquer esclarecimento ou interpretação destes termos será atribuído à coordenação 
do projeto.  

 

6. PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Os participantes deste concurso aceitam e dão o seu consentimento para que os dados pessoais 
que eles fornecem nele sejam incorporados nos arquivos pertencentes ao órgão de convocação, 
para seu tratamento pelo mesmo, a fim de gerir a sua participação no prémio, de acordo com a 
lei orgânica 3/2018 sobre a proteção de dados pessoais (Espanha). 

 

7. PUBLICIDADE DE NOMEAÇÕES E PRÉMIOS 
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Os participantes premiados podem anunciar esta condição em toda a disseminação do trabalho 
que levem a cabo, especificando o ano em que a mesma foi concedida, bem como publicar ou 
divulgar o prémio em qualquer meio de comunicação. 

A participação neste concurso implica a autorização dos participantes para que o corpo 
convocador (projeto LIFE INVASAQUA), possa usar, publicar, exibir e/ou divulgar o nome ou 
imagem do mesmo, bem como as obras concedidas, no todo ou em parte, sempre indicando os 
dados de origem do mesmo e o seu autor, nas suas comunicações de natureza informativa ou 
divulgativa, tanto em meios de comunicação escrita em suporte físico como na Internet. 8.  

 

8. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Os direitos autor e conteúdo pertencem aos autores das respetivas obras. Os participantes 
devem assegurar que as suas obras (os seus TFM) e respetivos conteúdos fornecidos 
voluntariamente sejam originais e não infrinjam direitos de terceiros. Os participantes serão 
responsáveis por quaisquer infrações causadas ou que possam causar aos direitos de terceiros 
com a participação dos seus TFM neste concurso, e os mesmos indemnizarão os terceiros em 
causa e este órgão pelos danos e prejuízos decorrentes da violação da obrigação acima descrita. 
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1º CONCURSO LIFE INVASAQUA 

TESES/TRABALHOS FINAIS DE MESTRADO EM ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS 

 

 

Anexo I 

Formulário de candidatura 

 

NOME E APELIDO: 

 

CARTÃO DO CIDADÃO/PASAPORTE: 

 

E-MAIL: 

 

TÍTULO DO TRABALHO FINAL DO MESTRADO: 

 

MESTRADO: 

 

ORIENTADOR DO TRABALHO: 

 

DATA DE DISCUSSÃO: 

 

NOTA FINAL OBTIDA: 

 

Em    , a    de   de 

 

 

Ass.: ____________________________________ 

 

Esta  Tese/ Trabalho final de Mestrado tem lugar na competição incluída no contexto de uma das acções 
específicas do  projecto europeu LIFE17 GIE/ES/000515 intitulado “Aquatic Invasive Alien Species of 
Freshwater and Estuarine Systems: Awareness and Prevention in the Iberian Peninsula (INVASAQUA)”. 

 

O LIFE INVASAQUA é coordenado pela Universidade de Múrcia com a participação de: EFE-Verde (Agência 
EFE), IUCN-Med, Museu de Ciências Naturais - Conselho Superior de Investigação Científica, Sociedade 
Ibérica de Ictiologia (SIBIC), Universidade de Navarra, Universidade de Santiago de Compostela, 
Universidade de Évora-MARE e Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA).  
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Anexo II 

Declaração do responsável 

 

 

 

Sr./Sr.ª: 

Cartão de Cidadão: 

 

DECLARO: que o trabalho que apresento ao   1º Concurso LIFE INVASAQUA 
– " Teses/ Trabalhos finais de Mestrado em Espécies Exóticas Invasoras " 
corresponde ao apresentado para a obtenção  do grau de Mestre  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.  

 

 

 


