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Concurso ao Prémio <cINVESTIGAcAO CIENTIFICA EM CIENCIAS MILITARES>>

1.

Abertura

Está abet-to concurso ao Prémio “Investigaçäo CientIfica em Ciências Militares” 2022, instituIdo
pelo Despacho N.° 46/2018, de 12 de abril de 2018, do Exmo. Comandante do Instituto
Universitário Militar (IUM) e nos termos do respetivo Regulamento que consta do Anexo ao
Despacho N.° 55/2021, de 25 de maio de 2021 do Exmo. Comandante do IUM, que se destina
a incentivar, divulgar e distinguir a investigaco no domInio das Ciências Militares.

2.

Prémios

Será atribuIdo um Prémlo em cada uma das seguintes areas nucleares das Ciências Militares:
a.

<<Estudo das Crises e dos Conflitos Armados>>;

b.

<<Operaçöes Militares>>;

c.

<<Comportamento Humano e Saüde em Contexto Militar>>;

d.

<Técnicas e Tecnologias Militares>;

e.

<<Estudos de Seguranca Interna e dos Fenómenos Criminals>>.

0 prémlo, no valor de 1.000€ (mil Euros), será de natureza a definir pelo Comandante do IUM.
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3.

Candidaturas

Podem candidatar-se ao prémio <<Investigacäo CientIfica em Ciências Militares>> 2022, os
trabaihos de investigacào cientIfica, individuals ou em coautoria, que incidam sobre as Ciências
Militares (nas suas areas nucleares e/ou complementares), concluIdos entre 01 de marco de
2021 e 28 de fevereiro de 2022, e publicados:
—

No ano etivo de 2021/2022, na Revista de Cléndas Milltares do JUM e na Proellum
(ambas corn double bllndpeerrevie);
ou

—

Ate 11 de agosto de 2022 (urn dia antes da data de término da formaIizaco das
candidaturas), por investigadores inscritos no CIDIUM, CINAV, CINAMIL ou no CIAFA,
em publicacöes indexadas no SCIMAGO (httis://www.scimagoir.com/) ou SCOPUS
(httrs://www.scous.com/home.uri).

4.

Formalizacão das Candidaturas

A candidatura deverá ser formalizada, apenas para um dos prémios, através do envio para o
CIDIUM (cidium@ium.pt) dos seguintes elementos:
a.

“Cópia” do artigo cientIflco publicado, cft acima referido no n(imero 3.

b.

Documento de apresentaço, corn uma (01) página e indicacão, expilcita:
(1)

Da area (e apenas uma) das Ciências Militares a que se candidata;

(2)

Do âmbito em que o estudo/investigaco fol reallzado (p.ex., dissertacäo de
mestrado,

trabalho de

investigaco individual

de cursos de carreira

desenvolvidos no IUM, etc.) e da revista onde fol publicado.
5.

Prazos do Concurso
a.

So estabelecidas as seguintes datas para o desenvolvimento do Concurso:
(1) PerIodo para entrega dos elementos de formalizaço da candidatura (através
do endereco eletrónico identiflcado no niimero 4.): de 20 de junho a 12 de
agosto de 2022;
(2) Divulgacäo dos resuitados: 23 de setembro de 2022;

b.

A atribuiço dos prémios será realizada em cerimónia e em data, a ocorrer durante o
ano letivo de 2022/23, a serem definidas pelo Comando do IUM.

6. JüridoConcurso
o jtri é designado pelo Comandante do IUM, nos terrnos do Regularnento do Prérnio

“Investigaco CientIfica em Ciências Militares”.
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7.

Diversos

Esciarecimentos adicionais, tidos por necessários ao presente concurso, podero ser realizados
através dos centros de investigaco: CIDIUM, CINAV, CINAMIL ou CIAFA.
Pedroucos, 05 de abril de 2022.

andante

Antonio Martins Pereira
Tenente-general
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