
 

 

Parceria entre a Casa da América Latina e o Banco Santander Totta  

Prémio Científico Mário Quartin Graça com 
inscrições abertas 
 
• Há três categorias a concurso, recebendo cada vencedor 5.000 euros  

• As candidaturas terminam no dia 31 de maio 
 
 
Lisboa, 31 de março de 2017. Já estão abertas as candidaturas para a 8ª edição do Prémio 
Mário Quartin Graça, uma parceria entre a Casa da América Latina e o Banco Santander 
Totta que distingue teses de doutoramento realizadas por investigadores portugueses ou 
latino-americanos em universidades de Portugal ou da América Latina. 

O Prémio Mário Quartin Graça é atribuído à melhor dissertação de doutoramento em três 
categorias: Ciências Sociais e Humanas, Tecnologia e Ciências Naturais, e Ciências 
Económicas e Empresariais. O vencedor de cada categoria recebe um prémio no valor de 
5.000 euros. 

Os temas das teses de doutoramento devem ser de interesse comum ou resultar, na sua 
elaboração, da colaboração entre universidades de ambos os lados do Atlântico. As 
inscrições terminam no dia 31 de maio. 

Na edição anterior, o Prémio recebeu 86 candidaturas de doutorandos de vários países, 
nomeadamente, Portugal, Brasil, Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile, Panamá e Paraguai. 
Os Prémios foram entregues na sede da Casa da América Latina, na Avenida da Índia, por 
António Vieira Monteiro, Presidente do Banco Santander Totta, e por Fernando Medina, 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Presidente da Casa da América Latina. 

Respondendo a um desafio da Casa da América Latina, o Santander Totta apoia esta 
iniciativa no âmbito da sua política de Responsabilidade Social, nomeadamente no apoio ao 
Ensino e ao Conhecimento, e pretende contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de 
rigor e de excelência, estimulando e reconhecendo a formação de estudantes latino-
americanos e portugueses em temas de interesse mútuo para Portugal e a América Latina. 
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Comunicação Externa 
Comunicação e Marketing Corporativo 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213704843/5790 
email:comunicacao.santander@santander.pt 
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