Regulamento de Prémios de Estímulo ao Prosseguimento de
Estudos dos Mestrados do Departamento de Economia Política
Este regulamento define o método de atribuição de prémios de estímulo ao prosseguimento de
estudos de diplomados dos mestrados tutelados pelo Departamento de Economia Política (DEP)
do ISCTE-IUL para o Doutoramento Interdisciplinar em Economia Política (Epoldi), coorganizado
pelo ISCTE-IUL, pela FEUC e pelo ISEG-UL.
Artigo 1.º
Tipo de prémios
1. Os prémios correspondem ao pagamento das propinas nos quatro anos do programa Epoldi.
2. Os prémios são atribuídos sempre que a edição do programa doutoral for da responsabilidade
do ISCTE-IUL, a partir do ano letivo de 2019/2020.
3. Será atribuído no máximo um prémio por cada um dos programas de Mestrado tutelados pelo
DEP.
Artigo 2.º
Elegibilidade
São elegíveis para a atribuição dos prémios os candidatos que satisfaçam cumulativamente as
seguintes condições:
a) Terem concluído o programa de mestrado relativo ao prémio em causa com uma nota
mínima de 16 valores, num dos seis anos anteriores ao anúncio público do concurso.
b) Terem efetuado a candidatura ao programa de Epoldi na fase de candidatura em que o
prémio é atribuído.
c) Não terem requerido, nem vir a requerer, qualquer tipo de creditação ou dispensa de
créditos ECTS.
d) Não terem propinas em dívida ao ISCTE-IUL.

Artigo 3.º
Critérios de seriação para atribuição das bolsas
Para efeitos de atribuição dos prémios considera-se a seriação das candidaturas ao programa
Epoldi na fase de candidaturas em que o prémio é atribuído, excluindo-se as candidaturas não
elegíveis de acordo com os critérios delineados no Artigo 2.º.
Artigo 4.º
Atribuição do prémio por fases de candidatura
1. O prémio relativo a cada mestrado tutelado pelo DEP será atribuído ao candidato mais bem
classificado na primeira fase de candidaturas ao programa Epoldi que cumpra todos os
critérios de elegibilidade delineados no Artigo 2.º.

2. A não observância de algum dos critérios de elegibilidade implica a atribuição do prémio ao
candidato seguinte da lista seriada na mesma fase de candidatura, de acordo com os
critérios dispostos no Artigo 3.º.
3. Caso não tenha sido atribuído um prémio a nenhum dos candidatos que se apresentaram à
primeira fase de candidaturas, esse prémio poderá ser atribuído aos candidatos à segunda
fase, de acordo com os critérios e procedimentos atrás referidos. O mesmo se aplica às fases
de candidatura subsequentes.
Artigo 5.º
Listas provisórias e definitivas de premiados
1. A lista de premiados é provisória até que seja possível observar todos os critérios de
elegibilidade delineados no Artigo 2.º.
2. A lista de premiados torna-se definitiva assim que seja possível verificar os critérios de
elegibilidade de todas as candidaturas recipientes de prémio da lista provisória.
Artigo 5.º
Comunicação dos resultados
1. A lista provisória de premiados é comunicada em simultâneo com a comunicação da lista de
seriação da fase de candidaturas correspondente.
2. A lista definitiva de premiados é comunicada até 5 dias após o apuramento da mesma.
Artigo 6.º
Acumulação de prémios e bolsas
Os Prémios de Estímulo ao Prosseguimento de Estudos dos Mestrados do DEP não são acumuláveis
com outros prémios ou bolsas relacionadas com a frequência do programa Epoldi.
Artigo 7.º
Pagamento
1. O pagamento dos prémios é feito sob a forma de isenção pelo ISCTE-IUL das propinas a pagar
pelos candidatos premiados em cada ano curricular do programa Epoldi.
2. A isenção da propina no segundo ano é condicionada à aprovação em todas as Unidades
Curriculares do primeiro ano curricular durante o primeiro ano de frequência do programa.
3. A isenção da propina no terceiro ano é condicionada à aprovação em todas as Unidades
Curriculares do primeiro e do segundo anos curriculares durante os primeiros dois anos de
frequência do programa.
4. A isenção da propina do quarto ano é condicionada à aprovação em todas as Unidades
Curriculares do primeiro, do segundo e do terceiro anos curriculares durante os primeiros três
anos de frequência do programa e a um parecer favorável por parte da Comissão Científica do
programa Epoldi.

