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beneficiário 

 

Assunto: Prémio Marie Curie 2007 

 
Prezado (título), (nome) 

Tenho grande prazer em informá-lo(a) de que a Comissão, por decisão de (data), o(a) 
seleccionou para receber um prémio Marie Curie no montante de 50.000 euros. Como 
é do seu conhecimento, estes prémios visam o reconhecimento público de 
investigadores que tenham anteriormente beneficiado de apoio comunitário para a 
formação e mobilidade e tenham depois alcançado um elevado nível de excelência. 

Permita-me felicitá-lo(a) muito cordialmente por esta distinção. Em conformidade 
com o disposto na decisão, queira confirmar a sua aceitação deste prémio assinando 
uma cópia da presente carta e devolvendo-a a  
 
(Chefe de Unidade) 

Ao fazê-lo, confirmará também o seu acordo em informar a Comissão quando tal lhe 
for pedido, o mais tardar 2 anos após a data da sua aceitação, sobre a evolução da sua 
carreira elaborando um breve relatório – parte do qual será destinado a publicação – 
de acordo com as orientações em anexo. Confirmará também o seu acordo em 
comparecer em eventos públicos nos quais a sua presença se justifique tendo em conta 
o prémio que lhe foi atribuído e as actividades de investigação que executou com o 
apoio comunitário.  

Depois de recebida a sua aceitação, ser-lhe-á enviado um convite para a cerimónia de 
entrega dos prémios, que terá lugar em (local, data) e na qual o prémio lhe será 
entregue pelo representante da Comissão Europeia, na presença do presidente e dos 
membros do Grande Júri. A Comissão poderá reembolsar os custos (viagem e estadia) 
da sua participação nesta cerimónia de entrega dos prémios, caso o solicite e de 
acordo com as regras aplicáveis para o efeito. 



Chama-se finalmente a sua atenção para as orientações em anexo relativas aos eventos 
públicos para os quais, tal como indicado, lhe será enviado convite. 

Queira aceitar a expressão da minha mais elevada consideração. 

 
(nome)  
Director-Geral 

Declaro que concordo: 
(assinatura do beneficiário) 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos: 1. Orientações para a elaboração de relatórios sobre os prémios Marie Curie  

2. Orientações para os premiados no que respeita aos eventos públicos 
3. Relatório de síntese da avaliação 

 


