
 
 

                                                                             
 

Programa de Bolsas Luiz Saldanha/Ken Tenore - 2012 
Abordagens, Estratégias e Políticas Integradas para a Zona Costeira e o Mar 

 
Na sua edição de 2012, o Programa de Bolsas Luiz Saldanha/Ken Tenore adoptou como 
tema central as Abordagens, Estratégias e Políticas Integradas para o Mar, no quadro 
da cooperação transatlântica entre Portugal, enquanto membro da UE, e os Estados 
Unidos da América. 
O programa, dirigido a licenciados e mestres a desenvolver a sua actividade em Portugal, 
contempla a frequência de Instituições Norte-Americanas, durante um periodo de 1 a 3 
meses, para desenvolver temas ou projectos na referida área temática, com o objectivo 
de promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências e de fomentar uma efectiva 
colaboração bidireccional, entre pessoas, grupos de trabalho e Instituições.  

 
Condições de candidatura: 

 
1) Ligação formal a uma Instituição Portuguesa com actividade demonstrada na área 

temática central – contrato laboral ou de bolsa de investigação ou doutoramento; 
2) Currículo que demonstre interesse e envolvimento reais na área temática do 

Programa; 
3) Demonstração de aplicação continuada da formação que o Programa proporcionará – 

declaração formal de apoio por parte de um responsável/orientador nacional; 
4) Bom domínio da língua inglesa – falada e escrita.  

 
Valor das bolsas: 

1) Despesas de deslocação – passagem aérea de ida e volta e deslocações previstas 
dentro dos EUA; 

2) Subsídio de 1500 US$ por mês completo de estadia nos EUA; 
3) São da responsabilidade do candidato todos os custos adicionais associados á 

deslocação e estadia. 
 

Elementos a apresentar - em Inglês: 
1) CV detalhado do candidato e identificação do responsável/orientador nacional; 
2) Programa de trabalho a desenvolver nos EUA e Instituição/equipa de acolhimento 

proposta – máx. de 2500 palavras; 
3) Datas previstas de início (até 30 de Junho de 2013) e conclusão da deslocação; 
4) Enquadramento institucional que demonstre o potencial de aplicação continuada da 

formação; 
5) Demonstração formal da ligação à Instituição Portuguesa de origem durante todo o 

período previsto para a bolsa (na língua original); 
6) Aceitação por parte da equipa ou Instituição Norte-Americana de acolhimento. 



 
 
 
 
 
 

Submissão das candidaturas: 
Por via electrónica, para lmg.co@fc.ul.pt, até às 24h00 (GMT) de dia 5 de Novembro de 

2012, sob a referência: BOLSAS Saldanha/Tenore - 2012. 
 
 

Selecção das candidaturas: 
1) A elegibilidade das candidaturas será comunicada individualmente no dia 7 de 

Novembro; 
2) Os candidatos elegíveis serão convidados para uma entrevista individual, a realizar na 

Fundação Luso-Americana, em Lisboa, no dia 12 de Novembro de 2012, a partir das 
10h00, que decorrerá em inglês; 

3) Além dos elementos da candidatura, será fortemente valorizada a disponibilidade dos 
candidatos para abraçarem a área temática central do Programa e a sua atitude, 
nomeadamente, um verdadeiro espírito de empreendedorismo, na perspectiva da 
passagem à prática do treino proporcionado; 

4) Será atribuído um máximo de 4 bolsas, de acordo com o mérito dos candidatos. 
 
 

Para esclarecimentos adicionais, contactar: lmg.co@fc.ul.pt 
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