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A Fertiberia, em colaboração com o 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Centro y Canarias, 
convoca a 19ª Edição do seu Prémio 
anual para a melhor Tese de 
Doutoramento defendida durante 
o ano académico 2015/2016. 

Regulamento 
do Prémio 
A Fertiberia convoca o 19º 
prémio para a melhor Tese de 
Doutoramento defendida 
durante o ano académico 
2015/2016 sobre temas 
relacionados com a agricultura, 
de acordo com o seguinte 
regulamento:

O Prémio FERTIBERIA foi instituído, com 
carácter anual, en 1996 com o propósito de 
reconhecer os méritos académicos de teses de 
doutoramento com temas relacionados com a 
agricultura.

A finalidade do Prémio é promover a utilização 
racional e responsável dos fertilizantes, 
compatível com os critérios de um desenvolvi-
mento sustentável, pelo que o tema da tese 
deverá estar relacionado directamente com a 
fertilização, os solos e sua correcção. O Júri 
também valorizará as teses relacionadas com a 
actividade agrícola em geral.

O valor do 19º Prémio FERTIBERIA ascende a 
vinte e quatro mil euros, existindo a possibilida-
de de ser atribuído ex aequo a duas teses, 
sendo neste caso, dividido em partes iguais. 
Existe também a possibilidade de se entregar 
dois segundos lugares, com um valor de seis 
mil euros cada um.

O prazo de apresentação das teses de 
doutoramento começará a 1 de março de 2016 
e terminará a 31 de outubro  de 2016.

Os interessados deverão enviar um exemplar e 
uma cópia em formato digital da tese de 
doutoramento, os respectivos trabalhos 
publicados, o certificado da Universidade que 
acredite a sua classificação, e o curriculum 
vitae, para FERTIBERIA, Torre Espacio, Pº. de la 
Castellana, 259-D, Planta 48, 28046 Madrid, 
indicando no envelope Ref.: “Premio FERTIBE-
RIA”.

O Prémio, que tem um carácter hispano-luso, 
não estabelece nenhuma limitação a respeito 
dos concorrentes e não exige cessão ou 
limitação de direitos de propriedade sobre o 
trabalho premiado. Será unicamente exigida a 
classificação máxima “cum laude” para os 
trabalhos apresentados em Espanha e “com 
distinção” ou equivalente, para os apresenta-
dos em Portugal.

O Júri, que será composto por pessoas de 
reconhecido prestígio no mundo académico e 
profissional, será anunciado no momento em 
que a sua decisão for tornada pública.

A FERTIBERIA e a Fundación Juan-Miguel Villar 
Mir patrocinam este Prémio com a colaboração 
do Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Centro y Canarias.
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Os temas das teses deverão estar relacionados de 
uma forma directa com a fertilização, os solos e sua 
correcção, valorizando-se também os temas 
relacionados com a actividade agrícola em geral.

water soluble 100%
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