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VIII PREMIO IBÉRICO 
DE INVESTIGACIÓN EN 
RELACIONES HÍDRICAS

 

 
O Grupo de Relações Hídricas da Sociedade Espanhola de Fisiologia Vegetal 

(SEFV) reune a comunidade científica dedicada ao estudo dos mecanismos 
fisiológicos que explicam as relações água-planta nas diferentes condições 
ambientais. 

Entre as objetivas do Grupo encontram-se as de promover a investigação 
nesse campo e nas disciplinas mais relacionadas, mostrando um interesse especial na 
incorporação de jovens investigadores a este ramo da Fisiologia Vegetal, e é com este 
fim que convoca-se o Prémio Ibérico de Investigação em Relações Hídricas em 
coincidência com as reuniões do grupo. 

 

BASES 

1. O Grupo de Relações Hídricas da Sociedade Espanhola de Fisiologia Vegetal 
(SEFV) convoca o VIII Prémio Ibérico de Investigação em Relações Hídricas à 
melhor Tese de Doutoramento no campo das relações água-planta.  

2. O prémio otorgar-se-á à melhor Tese de Doutoramento desenvolvida no âmbito de 
actuação do Grupo referida da SEFV e da Sociedade Portuguesa de Fisiologia 
Vegetal (SPFV).  

3. O prémio estará financiado com uma dotação económica de 1000 €.  

4. A este prémio pode concorrer qualquer doutor autor de uma Tese de Doutoramento 
defendida numa universidade espanhola ou portuguesa no período comprendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 até 31 de Dezembro de 2013.  

5. Considerar-se-ão como méritos de preferentes, a contribuição ao progresso do 
conhecimento, a originalidade, o valor aplicado e a repercussão no âmbito 
científico, os quais deverão ser convenientemente justificados. O Juri estará 
integrado por: 

 O Coordenador do Grupo de Relações Hídricas da SEFV.  

 Três vocais, entre cientistas de prestígio reconhecido, tanto espanhois, como 
portuguees ou estrangeiros.  

 O Secretário do Grupo de Relações Hídricas da SEFV. 

6. A decisão do Juri será pública antes do dia 30 de Junho de 2014. A decisão será 
inapelável e basar-se-á num julgamento aduzido do valor básico, fundamental e 
aplicado do trabalho.  
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7. A entrega do prémio realizar-se-á num acto solene durante o XI Simposio Hispano-
Português das Relações Hídricas nas Plantas, que se vai celebrar em Évora, entre 
30 Setembro até 3 de Outubro de 2014.  

8. As pessoas que optem ao prémio deverão enviar à direcção assinalada, com 
anterioridade ao 31 de Maio de 2014, o seu curriculum vitae, um exemplar da Tese, 
junto com um resumo da mesma de um máximo de 5 páginas, e um certificado com 
a clasificação obtida. Igualmente, deverão apresentar-se os exemplares das 
publicações a que deu lugar a Tese, e além disso qualquer outro documento que, o 
candidato considere que possa apoiar os aspectos indicados no ponto 5 desta 
proposta. Todos os documentos devem ser apresentados em formato PDF e enviar-
se-ão num suporte informático ao: Dr. Robert Savé i Monserat. Secretaria del Grupo 
de Relaciones Hídricas de la SEFV. IRTA-Torre Marimon. 08140 Caldes de Montbui 
(Barcelona), España. (Correo-e: robert.save@irta.cat, Telefones: +34.9022789449 
(ext. 1326) e +34.675781897).  

 

Murcia, a 20 de Março de 2014 

 

Pelo Grupo de Relações Hídricas da SEFV 

O Coordenador  O Secretário  

 

 

Dr. Arturo Torrecillas Melendreras Dr. Robert Savé i Montserrat 

 


