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2ª EDIÇÃO DO SCIENCE AWARD MENTAL HEALTH – FLAD - LISBOA 

 

Refª do Anúncio: GIP/outubro2021/ 0451 
  
DATA-LIMITE PARA CANDIDATURA: Candidaturas entre 1 e 30 de novembro de 2021. 

 
SCIENCE AWARD MENTAL HEALTH 

 
OBJECTIVOS PRINCIPAIS: 

           O FLAD Science Award Mental Health, maior prémio científico de Saúde Mental em Portugal, tem como 

objetivo apoiar projetos de investigação clínica de jovens psicólogos, psiquiatras, médicos de família, 

neurologistas e outros profissionais desta área em Portugal, com cooperação nos Estados Unidos. Pretende, 

também contribuir para a qualidade de vida dos pacientes, numa época em que as necessidades em torno 

da Saúde Mental são cada vez mais evidentes. 

 
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

• Doutorado, no máximo há 8 anos à data de abertura do concurso. São elegíveis os que terminaram 

o PhD em data igual ou posterior a 1 de novembro de 2013; 

• Estar associado a um centro de investigação reconhecido pela FCT (Fundação de Ciência e 

Tecnologia) na área de saúde mental e investigação clínica; 

• Ter o apoio da unidade de saúde e centro de investigação associado ao plano de investigação; 

• Fazer investigação em Portugal, de forma independente, autónoma e com qualidade científica; 

• Incluir uma interação de investigação com uma entidade norte-americana. 
 
ÁREAS-CHAVE DE INVESTIGAÇÃO PARA A EDIÇÃO 2022: 

• O foco está no desenvolvimento de novas abordagens de âmbito clínico, que podem dedicar-se 

desde a prevenção até ao tratamento e à reabilitação. A ideia é que essas abordagens traduzam uma 

melhor compreensão do impacto de diferentes fatores – biológico, experiências de vida, história 

familiar, epidemiológico, entre outros – no desenvolvimento de perturbações mentais. 
 
PRÉMIO: 

• O prémio tem o valor de 300.000 euros, por um máximo de 3 anos, o que corresponde a 

100.000/ano. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
• A primeira fase das candidaturas decorre entre os dias 1 e 30 de novembro de 2021 através 

do link https://flad.secure.force.com/CandidaturaMain?language=pt_PT 

• Os resultados finais serão conhecidos a 31 de março de 2022. 

• Mais informações em: https://www.flad.pt/flad-science-award-mental-health-2022/ 


