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Prémio STORG para a Excelência na Investigação Científica 
 
A investigação científica é reconhecida como um factor importante para alavancar o 
desenvolvimento dos países. As novas teorias e ferramentas que a investigação potencia 
moldam o futuro das pessoas, organizações e sociedades. 
 
O STORG – Centro de Investigação em Estratégia Empresarial e Estudos Organizacionais 
associado ao ISCEE\CoopEnsino, encoraja e promove a excelência do trabalho científico 
desenvolvido pelos cabo-verdianos. Assim, atribuirá o Prémio STORG às melhores 
dissertações de mestrado. 
 

Informações gerais sobre o prémio 
 
1. Período de candidatura: as candidaturas ao Prémio STORG estarão abertas de 31 de 
Outubro de 2009 a 31 de Janeiro de 2010. 
 
2. Destinatários – Mestres e Mestrandos com nacionalidade Cabo-verdiana, residentes 
no país ou na diáspora, que tenham completado ou venham a completar o seu grau de 
Mestre entre 15 de Janeiro de 2008 e 15 Janeiro de 2010. 
 
3. Prémio: 1º classificado – 3.000 euros 
        2º Classificado – 1.200 euros 
                     3º Classificado – 800 euros 
 
Obs. Caso o 1º classificado venha a ter um artigo aceite numa conferência/congresso 
científico de âmbito internacional, no prazo de um ano após a atribuição do Prémio 
STORG, receberá uma contribuição para apoiar parcialmente as despesas de deslocação e 
para a apresentação do artigo na conferência/congresso. 
 
4. Idioma: os trabalhos submetidos ao Prémio STORG deverão ser escritos em português        
ou em inglês. 
 
5. Documentos necessários para candidatura ao prémio: 
 
- Curriculum Vitae do mestre; 
- Abstract da dissertação com um máximo de 1 página; 
- Um resumo da dissertação de mestrado com um máximo de 30 páginas; 
- Diploma/Certificado de Mestrado ou declaração de conclusão do Mestrado passado pela 
Universidade de obtenção do grau e autenticado de forma a poder ser legalmente 
reconhecido em Cabo Verde. 
 
6. Regras de apresentação do Abstract e do Resumo da dissertação: 
 
Não poderá haver qualquer identificação do Mestre, Orientadores ou Universidades de 
obtenção do grau no abtract ou no resumo da dissertação. Estes documentos serão 
enviados ao júri que irá fazer a selecção dos melhores trabalhos, garantindo-se assim o 
anonimato que potencia o rigor e a imparcialidade da avaliação dos mesmos. 
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7. Áreas científicas das dissertações: Serão aceites trabalhos de dissertação 
desenvolvidos em todas as áreas do conhecimento científico. 
 
8. Modo de candidatura: a submissão dos documentos necessários para a candidatura 
ao Prémio STORG deverá ser feita através da página Web do STORG a ser disponibilizada 
brevemente. 
 
9. Júri e selecção dos trabalhos: 
 
- O conselho científico do STORG responsabiliza-se por convidar investigadores de 
reconhecido mérito internacional, cabo-verdianos e estrangeiros, para apreciação dos 
trabalhos submetidos. 
 
10. Entrega do prémio: o prémio será entregue numa cerimónia pública onde os três 
primeiros classificados terão oportunidade de fazer uma apresentação da sua dissertação 
de mestrado. 
 
11.Critérios de avaliação das dissertações: 
 
Os trabalhos apresentados serão avaliados com base nos seguintes critérios: 
 
a) Novidade/Inovação 
b) Relevância 
c) Rigor conceptual 
d) Rigor metodológico 
e) Qualidade da expressão escrita 
f) Impacto potencial 
 
12. O regulamento oficial do Prémio STORG para a Excelência na Investigação Científica 
será disponibilizado oportunamente. 
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